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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Lietuva nedaro 
nuolaidų Rusijai 

V i l n i u s , liepos 16 d. (Elta) -
Vyriausybės vadovybėje gauta 
žinų dėl Rusijos ministro pir
min inko Viktor Černomyrdin 
pozicijos Lietuvos atžvilgiu. 
„Je igu ji nesikeis, kaip y ra ne 
kar tą buvę, Rusija artimiausiu 
metu ket ina su Lietuva pasira
šyti laisvos prekybos sutart į" , 
spaudos konferencijoje pasakė 
premjeras Adolfas Šleževičius. 
„Tokios sutarties pasirašymas 
būtų labai naudingas", sakė 
premjeras. „Lietuvos eksportas 
į Rusiją sudaro net 42% Lietu
vos eksporto. Dabar jos išveži
mą riboja net šimtaprocentiniai 
Rusijos muitai" . 

Ministras pirmininkas primi
nė, kad kai kurios politinės par
tijos pastaruoju metu vyriau
sybę kal t ina dėl pernelyg nuo
laidžios politikos Rusijos ir kitų 
NVS šalių atžvilgiu ir akcen
t avo , kad nuolaidų, kurios 
kenk tų Lietuvos interesams, ši 
vyriausybė nepadarė ir neke
t ina daryti . „Mes vykdome su
balansuotą Rytų-Vakarų politi
ką, grindžiamą lygiateisiškumo 
ir naudos principais", pažymėjo 
premjeras. 

„Tai patvirtina derybos ir susi
t a r ima i su Norvegijos, Suomi
jos, JAV vyriausybių, Tarptau
t inio Valiutos Fondo vadovais", 
pažymėjo A. Šleževičius. „Su 
šiais ir kitais Vakarų partne
r ia i s der inamas ekonomikos 
reformos vyksmas padėjo žymiai 
sumažint i infliacijos tempus, 
ka r tu ir ekonomikos nuosmukį. 
Liepos mėnesį infliacija turėtų 
siekti t ik apie 2.5 procento. 
Tačiau turime suprasti", kalbė
jo A. Šleževičius, „kad be nor
malaus prekybinio - ekonominio 
bendradarbiavimo su Rytais 
mūsų ekonomika nepasveiks". 

Paklaustas , kaip jis reagavo į 
kai kurių Seimo narių kritiką 
dėl Lietuvos Investicijų Banko 
reorganizavimo, premjeras tei
gė, kad vyriausybė vadovaujasi 
ne vienų ar kitų grupių, o vals
tybės interesais. Jo nuomone, 
Lietuvos ekonomikos stabiliza
vimo procesui daugiau naudos 
duos tarptautinio kapitalo pa
gr indu kuriamas Investicinis 
Akcinis Bankas. Šiuo atveju — 
tai bus bankas su Lietuvos vals
tybės, Šiaurės Banko bei Euro
pos Rekonstrukcijos ir Vystymo 
Banko kapitalu. 

K o d ė l n o r i m a p a n a i k i n t i 
L i e t u v o s Invest ici jų b a n k ą ? 

T i e s Lietuvos Investici jų 
b a n k u susitvenkė pavojaus de
besys — jį ruošiamasi panai
k in t i . Apie tai kalbama šio 
banko valdybos pirmininko Vy-

kad Investicijų Bankas Lietuvai 
reikalingas. Jo lėšas sudaro 
valstybės kapitalas, j is remia 
privatizuotas įmones. Dabar 
b a n k a s y r a i šdavęs vieną 
bilijoną talonų kreditų ir kyla 
klausimas, kas surinks pinigus, 
jį panaikinus. 

Kęstutis Jaskelevičius nuro
dė, kad išsiaiškinęs finansų 
ministro vaidmenį, mėginant 
likviduoti Lietuvos Investicijų 
Banką, jis kels klausimą Seimo 
Biudžeto ir finansų komitete dėl 
pri tarimo finansų ministro in
terpeliacijai, kurios pareikalavo 
Tėvynės Santaros opozicija. 

P r i i m t a s L ie tuvos 
k a r i u o m e n ė s v a d o v y b ė s 

į s t a tymas 

Liepos 15 d., Seimo sesijoje 
pri imtas laikinasis Lietuvos 
Respublikos kariuomenės vado
vybės įstatymas. Dokumente 
nurodyta, kad šalies prezidentas 
yra vyriausias valstybės gink-
luotojų pajėgų vadas. J i s atsako 
už valstybės paruošimą organi
zuotai atremti ginkluotą agre
siją, skiria ir atleidžia kariuo
menės ryšių vadus, kar in inkus 
pulko, brigados vadų pareigoms 
užimti , suteikia pirminį ir 
aukščiausius (nuo pulkininko) 
karininkų laipsnius. 

įs tatyme apibrėžtos ir krašto 
apsaugos ministro funkcijos. 
Ministras yra civilis asmuo, jis 
įgyvendina krašto gynybos ir 
ginkluotųjų pajėgų valstybės po
l i t iką ir y ra a t s k a i t i n g a s 
Respublikos prezidentui, taip 
pat Seimui ir ministrui pirmi
ninkui Konstitucijos ir įstatymų 
nusta tyta tvarka. Krašto ap
saugos ministras atsako už ka
riuomenės pasirengimą gyny
bai, krizinėms situacijoms, ma
terialinį ir technikinį ginkluo
tųjų pajėgų aprūpinimą bei 
kariuomenės finansinių išteklių 
tvarkymą. 

įstatyme nurodoma, jog gink
luotos agresijos prieš Lietuvą, 
karinio konflikto, krizinės situ
acijos ar nepaprastosios padėties 
atveju kariuomenės vadas prezi
dento dekretu yra skiriamas 
Lietuvos Respublikos ginkluo
tųjų pajėgų vadu. 

Gamin to jų ka inos sumažėjo , 
p rek ių — n e 

Lietuvos Banko valdybos pir
mininko Romualdo Visokavi
čiaus nuomone, jau pastebimi 
Lietuvos Banko griežtos mone
tarinės politikos rezultatai — 
kai kurie mėsos fabrikai suma
žino kainas, tačiau parduotuvė
se jos nelabai sumažėjo. Mažėja 
kreditų palūkanos ir importinių 

Italija grasina pasitraukti iš 
JT dalinių Somalijoje 

r e i š k i m e . J a m e k laus iama: 
„ K a s čia vyksta: ar Finansų 
ministerija ( o gal būt ir vyriau
sybė) nesupranta investicijų 
bankininkystės esmės, ar daly
vauja tam tikrų grupuočių 
žaidimuose?" 

Tie ..žaidimai" yra susiję su 
tuo , kad Lietuvoje kuriamas 
Tarptaut in is Investicijų Ban
kas , ir Lietuvos Investicijų Ban
k a s matomas kaip jo kokuren-
t a s , pareiškė Seimo biudžeto ir 
finansų komiteto pirmininkas 
Kęs tu t i s Jaskelevičius. Jo nuo
mone, ministras pirmininkas A. 

„Tau, jaunoji Lietuva..." Stasys Girėnas ir Steponas Darius 1933 m. pasi
ruošė lemtingam skrydžiui per Atlantą su savo lėktuvu .Lituanica". 

t au to Dudėno pasirašytame pa- prekių kainos. Sąlyginiai (pagal 

Dariaus-Girėno 
monetos 

JAV ambasadorius 
Ignalinoje 

Viln ius , liepos 16 d. - Lie- Vi ln ius , liepos 15 d. - JAV 
tuvos Bankas išleido jubiliejinę ambasadorius Lietuvoje Darryl 
10 litų vertės monetą, skirtą Johnson apsilankė Ignalinos 
Stepono D a i i a u s ir Stas io atominėje ele&Vuieje. Aiuuu-
Girėno skrydžio per Atlantą sadorius domėjosi elektr inės 
60 mečiui įamžinti. Vienoje mo- pat ik imumu. Elektrinės direk-
netos pusėje — Lietuvos avia- tor ius pranešė, kad, nepaisant 
tor ių p ro f i l i a i ir u ž r a š a s visų paieškų, dar nerasta nau-
„1933-1993 Dar ius ir Girėnas", ja branduolinio kuro kasetė, 
kitoje pusėje — Vytis ir užrašas kurios dingimas pastebėtas šių 
,,10 litų Lie tuva" . metų pradžioje. Direktorius 

Šių monetų išleista 10,000. tikisi, kad ji bus paslėpta pirmo-
Jos bus parduodamos ne nomi
nalo, bet Lietuvos Banko nu
statyta kaina. 

jo bloko naudotų kasečių sau
gykloje, kur ią bus ga l ima 
p a t i k r i n t i tik s u s t a b d ž i u s 
pirmąjį bloką. 

— K a u n o ąžuolyne liepos 15 
d. at idengtas 23 metrų aukščio 
obeliskas Steponui Dariui ir 
Stasiui Girėnui. Tai 1937 m. su
kur tas skulptoriaus Pundziaus 
projektas. 

— Lietuvoje praėjusią savaitę 
oras atšalo. Per dieną kelis kar
tus prapliumpa liūtys. 

— Lie tuvos Seimo nariai lie
pos 16 d. išėjo atostogų. Pasku
tinę savaitę Seimo nariai pradė
davo darbą valandą anksčiau ir 
dirbdavo iki vėlumos, norėdami 
užbaigti sesijos darbus. 

— E u r o p o s Investicijų Banko 
e k s p e r t a i p r i t a rė V i ln i aus 
aerodromo ir Klaipėdos uosto 
rekonstrukcijų projektams. Jau 
ki ta is metais bus galima gauti 
lengvatines paskolas šių pro
jektų įgyvendinimui. Ekspertai 
labai gerai įvertino Lietuvos 
specialistų paruoštą Vilniaus 
aerodromo rekonstrukcijos pro
jektą ir netgi pažadėjo padidinti 
paskolą. Norima, kad Vilniaus 
aerodromas galėtų priimti visų 
klasių lėktuvus. 

R o m a , Italija, liepos 15 d 
(NYT> — Italija ketvir tadieni 
pagrasino iš Somalijos išvesti 
visus 2,600 savo kar ius , tar
naujančius Jung t in ių Tau tų 
taikos pala ikymo dal iniuose 
Somalijoje, nes jų darbas j a u pa
virtęs ne į h u m a n i t a r i n ė s pa
galbos apsaugą, o į dalyvavimą 
civiliniame kare. 

Po kelias dienas besitęsusių 
abipusių pr iekaiš tavimų, pasi
baigusių trečiadienį, Jung t inės 
Tautos pranešė, kad Italijos 
dalinių vadas bus a t š auk t a s iš 
Mogadišu, Somalijos sostinės. 
Dabar Italijos min is t ras pir
mininkas Carlo Azeglio Ciam-
pi pareikalavo, kad Jung t inės 
Tautos aiškiai apibūdintų Jung
tinių Tautų vaidmenį Somali
joje, s a k y d a m a s , k a d t o k s 
paa i šk in imas y ra „ b ū t i n a s 
mūsų pasilikimui Somalijoje'". 

I ta la i nor i p a s i t r a u k t i 

Italijos užsienio m i n i s t r a s 
Beniamino Andreatta bandė su
švelninti tą pagrasinimą, saky
damas, kad Italija „yra ir nori 
pasilikti Somalijoje". Tačiau ky
lantis viešas nepas i tenk in imas 
italų buvimu krašte ir Italijos 
valdžios ryškus susierzinimas 
dėl Jungt in ių Tautų negero 
požiūrio į I tal i jos d a l i n i u s 
Soiiialijoje sustiprina įspūdį, j c ^ 
iš tikrųjų tiek kariniai , t iek po
litiniai Italijos vadai spaudžia 
atsiimti Italijos dalinius iš So
malijos. 

Italijos štabo viršininkas, užsi
mindamas ginčą, ar 800 i ta lų 
kareivių turi būt i pal ik t i Mo
gadišu ar paskirt i į k i t a s vie
toves Somalijoje, pasakė: „Man 
atrodo, kad jei nesu ta r iame , ta i 

— R u s i j o s p a r l a m e n t a s 
nubalsavo uždrausti misionie
riams iš užsienio a p a š t a l a u t i 
Rusijoje, leisti savo le id in ius , 
bei daryti verslo s u t a r t i s su 
rusų įmonėmis. Sį į s t a t y m ą 
remia Rusijos pravoslavų baž
nyčia ir jis y ra t a ikomas pa
grindinai užsieniečiams sektan
tams. 

— S a r a j e v o mieste v a n d e n s 
t iekimas buvo a t s t a ty tas t reč
daliui miesto, kuris kenč ia be 
vandens t iekimo jau nuo birže
lio 21 d. 

n e s u t a r i a m e ne i Mogadišu 
mieste , nei bet kur kitur. Be
p r a s m i š k a pas i t rauk t i kitur. 
Tuomet gal im ir visai išvykti". 

Italija tu r i trečią didžiausią 
kont ingentą Mogadišu, po JAV 
ir Pak i s t ano . J e i Italija išvestų 
savo dal inius , t a i būtų didelis 
smūgis t a rp tau t in ių Jungtinių 
T a u t ų dal inių s ta tusu i . Bet tuo 
pačiu t a i sumažintų ir Italijos 
prest ižą ir jos poziciją kaip 
da lyvės t a rp tau t in io saugumo 
už t ik r in ime , pasibaigus šaltojo 
k a r o e ra i . 

J T d a l i n i ų r o l ė pas ike i tė 

Savo pas i s akymuose min. 
p i rm. Ciampi pakartojo plačiai 
Italijoje pasklidusį susirūpi
nimą, kad JT vaidmenį, kaip pa
šalpos saugumo užtikrintoją, 
y r a pakeitusi J A V dalinių vado
vaujama kampanija suimti so
maliečių vadą gen. Mohammad 
F a r a h Aidid. Ciampi pareiškė, 
jog J T va idmuo keičiasi į 
„ k a r i n ė s intervencijos vaid
menį, vykdomą beveik prieš jos 
vykdytojų valią". 

Gynybos ministras Fabio Fab-
bri pažymėjo: „nuolatinis karto
j imas kau tyn ių operacijų bei 
par t izaninės kovos miestuose" 
apsunkina JT taikos palaikymo 
vykdymo misiją. JAV yra pa 
reiškusios savo viltį, kad Itali
jos dal iniai visvien pasiliks 
Somalijoje. Pentagono pareigu 
nas tač iau pateis ino JAV da
linių veiksmus prieš gen. Aidid 
Somalijoje: „Mes vykdome tai, 
ką buvome numatę . J T palaips
niui ardo visą generolo Aidid 
aparatą" . 

Gali paveikti i r kitus 

Jei Italija išvestų savo dali
nius, ta i gali paveikti ir kitų Eu
ropos šalių vaidmenį Somalijoje. 
Vokietijoje ta i gali dar sus
tiprinti augantį piliečių spaudi
mą priversti Vokietijos valdžią 
a tšaukt i savo sprendimą siųsti 
Vokietijos dalinių į Somaliją. 
Jau dabar esant nesutarimų 
tarp JAV ir europiečių dėl 
veiksmų Bosnijoje, šis išsis
kyr imas gali dar paaštrinti 
JAV-Europos lūžį. 

Italijos vadovybė susirūpino, 
kai liepos 2 d. du italai buvo 
nušauti generolo Aidid dalinių 

Mogadišu mieste — tai pirmieji 
I ta l i jos ka r i a i , žuvę k a r o 
sąlygose po II pasaulinio karo. 
Po to įvykio italų vadovybė rei
kalavo būti glaudžiau į t rauk ta 
į JAV dominuojamą JT dalinių 
centrinį štabą Somalijoje. Itali
j a norėjo aktyviau dalyvauti JT 
dalinių panaudojimo Somalijo
je sprendimuose. 

Vėliau italai išreiškė savo 
nepritarimą JAV dalinių ap
šaudymui pastato Mogadišu, 
kurį j ie laikė generolo Aidid 
štabo centru. Tuomet JT taikos 
palaikymo dalinių pasekreto-
rius, nepasitaręs su Italijos 
valdžia, pranešė, jog Italijos 
dalinių vadas gen. Bruno Loi 
y ra atšaukiamas iš pareigų 
Somalijoje. 

Šis pareiškimas susilaukė pro
testo Romoje. „Tik Italijos 
vyriausybė yra kompetentinga 
spręsti, kas turi vadovauti mūsų 
ka r i ams" , pareiškė užsienio 

' minis t ras Andreatta Italijos 
Senate. „Generolo Loi pareigos 
yra Italijos suverenumo rei
kalas", pareiškė gynybos minis
t ras Fabbri. 

Jungtinės Tautos tačiau pa
reiškė, jog gen. Loi priima 
įsakymus tik iš Romos ir ne
veikia JT operacijos rėmuose. 
Daug kas mano, kad gen. Loi 
buvo sudaręs atskirus susi
žinojimo su generolu Aidid "ka
nalus, kaip t ik tuo metu, kai 
JAV vadovaujami JT daliniai 
bandė jį suimti. 

Italijos kariuomenes bei poli
tiniai vadai penktadienį susi
tiko Mogadišu mieste su JAV 
bei J T pareigūnais, ..įvertinti 
situaciją" ir nuspręsti , ar Itali
jos daliniai lieka Somalijoje, ar 
išvedami. 

dolerio kursą litais) atpigo du
jos. 

Pramonininkai, sako R. Viso
kavičius, prašo Lietuvos Banko 
nemažinti dolerio kurso, o spe
cialistai iš Vilniaus universiteto 
— leisti rinkai reguliuoti dolerio 
kursą. Lietuvos Bankas siekia 
priversti įmones atpiginti ir 
realizuoti šaldytuvuose laikomą 
produkciją. 

Lietuvos Banko valdybos pir 
mininkas pasakė, kad valstybi
nių komercinių bankų privati
zavimas yra pristabdytas, kol 
nepriklausomi Šveicarijos vy-

Šleževičius, švelniai tariant, yra riausybės finansuojami eksper-
„vedžiojamas už nosies". tai pateiks savo išvadas ir reko 

Kęstutis Jaskelevičius sakė, mendacijas. 

Sąjungininkai susit iko mūšio 
l a u k e , p r a ė j u s 583 m e t a m s 

P i rmą k a r t ą Lietuvos ir 
Lenkijos istorijoje po atmintino 
Žalgirio mūšio 1410 metais. 
Griunvaldo lauke suplazdėjo šių 
šalių valstybinės vėliavos. 

Į Griunvaldo lauką atvykę 
Lietuvos kraš to apsaugos mi
nistras Audrius Butkevičius. 
Lenkijos gynybos minis t ras 
Janusz Onyszkievvicz priėmė 
raportą apie šarvuočių, granat
svaidžių, rankinių kulkosvai
džių, šautuvų perdavimą Lietu
vos kar iams. Lietuvos krašto 
apsaugos ministrui ir jį ly
dintiems kariškiams buvo pado
vanoti pistoletai T 83. Tai - vi
siškai naujos kartos asmeniniai 
ginklai, aukš ta i vertinami Eu
ropoje. 

Po p a s i b a i g u s i o k a r i n i o 
parado Audrius Butkevičius 
pasakė: „Mes siekiame abiejų 
tautų pasitikėjimo, ir aš manau, 
jog nė ra didesnio pasitikėjimo, 
kaip įteikti ginklą kaimynui". 

Vokietijos 
prezidentas Estijoje 
Tal inas , Estija, liepos 13 d. 

(RFE/RL) — Baigdamas savo vi
zitą Estijoje, Vokietijos prezi
d e n t a s Richard von Weiz-
saecker kalbėjosi su Estijoje gy
venančios rusų mažumos atsto
vais ir su Estijos parlamento vi
cepirmininku Tunne Kelan. 

Kar tu su Estijos prezidentu 
Lennart Meri surengtoje spau
dos konferencijoje prez. Weiz-
saecker pareiškė, kad Vokietija 
nesikiš į Estijos-Rusijos san
tykius, bet, jei bus paprašyta, 
bandys juos pagerinti „tylia 
diplomatija". 

Weizsaecker išreiškė viltį, kad 
Estija galėtų būti lyg vyrius 
tarp Vakarų Vokietijos ir Ru
sijos. Jis taip pat pasakė, kad 
Rusijos kariuomenės daliniai 
turi būt i išvesti iš Estijos. 

Prez. Lennart Meri pažymėjo, 
kad dabar Estijos įstatymai 
pilnai atit inka Europos teisin
gumo sistemai. 

„Drauge" apsilankę svečiai iš Vilniaus Iš kaires: Jurgis Vanagas, Vilniau- Technikos un to pro
fesores; Valentinas Šapalas, Vilniaus miesto tarybos pi rmininkas; „Draugo" redaktore Danute 
Bind kienė; International Travel agentūros prez Algis Grigas; Vilniaus miesto meras Vytautas 
Jasulaitis ir Vilniaus vyriausias architektas Danas Ruseckas Liepos 21 d jie su Chicagos meru 
Richard M. Daley pasirašys Chicagos ir Vilniaus miesto sutart į . 

Nuotr. Jono Kuprio 

K A L E N D O R I U S 

Liepos 17 d.: Aleksas. Irma. 
Nelda. Darius. Girėnas. Skris 
darni j Lietuvą ..Lituanica" lėk
tuvu. Steponas Darius ir Stasys 
Girėnas žuvo 1933 metais. Pa
saulio lietuviu vienybės diena. 

L i e p o s 18 d.: 16 eil inis 
sekmadienis. Arnoldas. Fridri 
kas. Tautvilas. Astute. 

L iepos 19 d.: Vincentas Pau-
lietis. Aurėja. Darsūnas, Tanga 

Liepos 20 d.: Česlovas, Aure
l i jus . J e r o n i m a s . E l i j a s . 
Alvydas. Aukštuolė. 

••• 

. 



DRAUGAS, šeštadienis, 1993 m. liepos mėn. 17 d. 

IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 

DIRBKIM, AUKOKIMĖS 
DĖL LIETUVOS 

„Ateitį regim tėvynės lai
mingą..." niekad mūsų garbingo 
himno žodžiai neskambėjo taip 
realistiškai, pasiekiamai, kaip 
šiandien. Tėvynė ir vėl laisva, 
tik mums visiems reikia jos gy
vasties turinį kurti ir formuoti 
t ikrai prasmingoje krikščioniš
koje dvasioje. Tam reikia milži
niškų pastangų, o jos be konk
rečių resursų liks tik svajos 
mūsų mintyse. Todėl — su Atei
tininkų federacijos valdybos 
pritarimu — Ateitininkų Fon
das ryžtasi plačiam mus visus 
apjungiančiam lėšų sukėlimui. 
Konkrečiai: skelbiamas visuo
tinas ateitininkų vajus. Ši ini
ciatyva numatyta tokios plačios 
apimties, kokios savo sąjūdžio 
rėmuose išeivijoje iki šiol 
nesame turėję. 

Su šiuo kreipimusi formaliai 
pradėtas, šis visuotinis vajus 
tęsis ištisus metus, t.y. iki 1994 
metų vasaros galo kreipsimės 
išteklių kaupimo reikalais į 
visus ateitininkus-es. Siekiame 
sukelti šešiaženklę sumą ir 
tikimės, kad bent pusė tos 
sumos sudarys nuola t in į 
pagrindą (bent jo pradžią) 
kapitalo, kurio pajamos kasmet 
bus naudojamos veiklos dar
bams. Tai įgalins mus su ryžtu 
ir pasitikėjimu žengti į trečiąjį 
mūsų veiklos šimtmetį. 

Visuotinam vajui vadovauja 
dr. P. Kisielius, kuris su nuo
latine Ateitininkų Fondo va
dovybe apie save telkia plačią 
bendradarbių grupę, idant šis 
vajus iš tikro taptų visuotiniu. 
Jungiasi į jį visos keturios atei
t ininkų sąjungos, kiekvienos 
vietovės, kur veikia ateitinin
kai, koordinacinės vajaus prave-
dimo grupės ir visi pavieniai 
a te i t in inkai . Tenelieka nei 
vieno, mūsų sąjūdžiui prita
riančio, asmens, kuris savo dar
bais ir auka neįsijungtų į šią 
plačią akciją. 

Numatytos bent 3 pagridinės 
šio vajaus fazės. Pirmoji, jau 
daug kur prasidėjusi, nors dar 
neįstatyta į šio visuotinio vajaus 
organizacinius rėmus, koncent
ruojama į vasaros stovyklinės 
darbymetės uždavinius tiek Lie
tuvoje, tiek išeivijoje. Stovyklos 
jau yra tapusios viena stipriau
sių ugdymo priemonių, kurią 
ateitininkija puoselėja. Lietuvo
je ateitininkai jau džiaugiasi 
Berčiūnų (netoli Panevėžio) sto
vyklavietės įsigijimu ir jos 
t inkamas įrengimas stovykla
vimui reikalingas gausios pa
ramos. 

Antroji fazė skiriama bend
rajai veiklai. Ir čia Lietuvos 
ateitininkams reikia pagalbos; 
artimos ateityj tikimasi atgauti 
Laisvės alėjoje Kaune esančius 
Ateitininkų rūmus, kurie šauk
te šaukiasi remonto. To paties 
reikia ir atgautajai Palangos 

NAUJA ATEITININKŲ 
SENDRAUGIŲ CENTRO 

VALDYBA 

Naująją Ateitininkų sendrau
gių centro valdyb4 sudaro: 

Nijolė Balčiūnienė — pirmi
ninkė 

Teresė Beržinskienė — sekre
torė 

Regina Šilgalienė — iždininkė 
Kiti valdybos nariai įvairiems 

ypatingiems reikalams: Marius 
Laniauskas , Linas Vaitkus, 
Vincas Kolyčius, Česlovas Ma-
saitis ir Vytautas Šoliūnas. 

vasarvietei. Tai tik pastatai, o 
veikla nesiriboja sienomis ir 
stogais. 

Leidiniai, korespondencija, 
tarpusavis ryšys, veiklos prie
monės — kad ir kur kas menkes
nės negu išeivijoje, — reikalauja 
resursų, o dabartinės ekonomi
jos perspektyvos Lietuvoje 
nežada galimybių vietoje tokius 
išteklius surinkti. Todėl šiuo 
metu reikia tą paramą sukelti 
išeivijoje. 

Ateinančiais metais planuo
jamas oficialus Ateitininkų 
Federacijos — kaip institucijos 
— grįžimas į Tėvynę. Ten jos 
tikroji ir nuolatinė būstinė, 
todėl ten ji ir turi būti. Tai 
nereiškia, kad išeivijos ateiti
ninkai nebeturės savo užduočių; 
anaiptol — jų dabar gal net 
daugiau atsiranda ir veiklos for
ma turi atrasti naujas išraiškas, 
bet jau pats laikas šiai garbin
gai krikščioniškai, lietuviškai 
institucijai sugrįžti namo. Ir tas 
sugrįžimas, greičiausia su efek
tingai suorganizuotu Ateitinin
kų kongresu Lietuvoje, pareika
laus ypatingų pastangų ir ati
tinkamų finansinių išteklių. 
Tam bus skirta trečioji visuo
tino ateitininkų vajaus fazė. 

Todėl labai svarbu įsisąmo
ninti, kad aukos tikimasi iš 
kiekvieno ateitininko — jau
niausio ir vyriausiojo send
raugio ir moksleivio, aktyvaus 
ar dabar jau supasyvėjusio. Rei
kės aukų ir iš tų vietovių, kur 
šiuo metu ateitininkų vienetų 
nebesigirdi; lauksime jų iš toli 
nuo lietuviškų židinių gyvenan
čių brolių ir sesių. Ar jaunučių 
ketvirtukas, moksleivio doleriu-
kas, studento, kad ir sunkiai 
uždirbta penkinė, o visų kitų 
dešimtinės, šimtinės ir geriau 
ekonomiškai įsikūrusių tūks
tantinės — liudys mūsų visų 
įsijungimą į šį vajų ir užtikrins 
jo pasisekimą. 

Be abejonės, visos sąjungos 
turės aktyviai jungtis į šią 
talką; nuo jų priklausys, kokio 
masto vajų pravesime, kiek 
resursų sukelsime. Laikas sku
biai darbą pradėti. 

Visas aukas telkime — tiesio
giai ar per vietinius vajaus 
padalinius — šiuo iždo adresu: 
Ateitininkų Federacijos fondas, 
12690 Archer Ave. Lemont, IL. 
60439. 

Tad į darbą, mieli broliai ir 
Dar kartą jrodykime sau 

mūsų garbingos organizacijos 
gajumą, susipratimą ir tarpu
savinės talkos dosnumą. Tik 
mes patys galime šį vajų 
pravesti sėkmingai ir todėl dar 
šiandien pasiųskime savo pir
minį indėlį šiam visuotinam 
ateitininkų vajui. 

Dr. Vytautas Vygantas 

Viešnia Gintė Damušytė ir kun. St. Ylos mirties metinių minėjimo programos dalyviai Los Angeles 
ateit ininkų šeimos šventėje š.m. balandžio 25 d. 

Nuotr. A . Po l ika ič io 

LOS ANGELES ATEITININKŲ 
ŠEIMOS ŠVENTĖ 

Los Angeles ateitininkų šei
mos šventė balandžio 25 dieną 
vyko kolegos dr. Zigmo Brinkio 
erdviuose namuose ir sode. 
Šventę pravedė sendraugių pir
mininkas Almis Kuolas, o jau
nesniųjų pasirodymus paruošė 

Marytė Newsom ir Danguolė 
Kuolienė. 

Šventė prasidėjo kunigo Sta
sio Ylos mirties dešimtmečio 
prisiminimu. Moksleiviai ir sen
draugiai skaitė ištraukas iš dr. 
Ylos prozos ir poezijos, ir šiaip 

ATEITININKŲ 
KONFERENCIJA 

prisiminė moksleiviams mielą 
vadovą ir asmenį. 

Paskui mums kalbėjo Gintė 
Damušytė, diplomatinė Lietu
vos Respublikos delegacijos 
narė prie Jungtinių Tautų New 
Yorke. Kol. Gintė plačiai ir 
įdomiai nušvietė Lietuvos vaid
menį bei rūpesčius ir bėdas, ky
lančias pilnai dalyvaujant toje 
didžiulėje organizacijoje. 

Julius Raulinaitis 
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Išeivijos ateitininkų darbo 
konferencijos vedamoji mintis 
yra „Žvilgsnis į save — žvilgs
nis į ateitį". Šioje konferencijoje 
yra kviečiami ir raginami daly
vauti visi išeivijoje gyvenantys 
ateitininkai — moksleiviai, stu
dentai ir sendraugiai. Taip pat 
yra mielai laukiami ateitinin
kai iš Lietuvos. Konferencija 
vyks Čikagos/Lemonto apylin
kėse, rugsėjo 3, 4 ir 5 dienomis 
(Darbo dienos savaitgalis). Įsidė
mėtina, kad jau tradicija tapęs 
studijų savaitgalis Dainavoje 
šiais metais neįvyks. Gaila tra
diciją laužyti, tačiau pradedant 
kongresinius metus (Ateitinin
kų Kongresas vyks 1994 metais 
Lietuvoje), turime atkreipti 
didesnį dėmesį į save, j savo 
organizaciją ir į jos tolimesnę 
veiklos kryptį. Mes turime su 
nauju pasiryžimu, su nauju 

žvilgsniu, su apmąstytom 
ateities veiklos gairėm eiti 
drąsiai į dvidešimt pirmąjį 
šimtmetį, kartu su idėjinės 
šeimos sesėmis ir broliais 
Lietuvoje. 

Konferencijos rengimo komi
teto pirmininkas, Edmondas 
Saliklis, paskutinio posėdžio 
metu supažindino su dalimi 
savo talkininkų: registraciją 
tvarkys — Rasa ir Paulius 
Ragai, spaudą ir informaciją — 
Grasilda Petkuvienė, maistą ir 
vaišes — Marytė Saliklienė, 
padėjėja ypatingiems reikalams 
— Vilija Dėdinaitė. 

Šios konferencijos pasise
kimas priklausys nuo mūsų 
visų. Mes visi esame atsakingi 
už ateitininkijos veiklą ir kryptį, 
žengiant į naująjį šimtmetį kaip 
vienas, nedalomas, sąjūdis, kaip 
viena pasaulinė organizacija. 

BERČIŪNUOSE STOVYKLAUS 
JAUNIMAS IR KITI 

Kaip jau buvo rašyta, Berčiū
nų stovy k' -J perdavimo ateiti
ninkams susitarime yra vie
nuolika punktų. Šalia jau 
anksčiau minėtų, jame palie
čiama ir platesnė stovyklos 
paskirtis ir pramatomos gali
mybės. Tarp jų randame, kad 
„Lietuvos ateitininkų federaci
ja įsipareigoja sudaryti sąlygas 
vasaros atostogų metu ilsėtis 
Panevėžio vaikams (30# sto
vyklaujančių kontingento) mies
to švietimo skyriaus ir Panevė
žio vyskupijos katechetinio cent
ro siuntimu... Užtikrina gali
mybę drauge su globos ir rūpy
bos tarnybomis bei organizaci
jomis rengti stovyklas miesto 
vaikams su negalia Panevėžio 

Gražūs rūbai puošia kūną, 
geri draugai džiugina širdį. 

Uzbekų patarlė 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 

Nechirurginis išsiplėtusių venų gydymas 
5540 S. Pulaski Rd.. tel. 312-585-2802 

Pirm., antr., penktd. 9 v r.-3 v p.p.. 
ketv. 10 v r -7 v.v., trečd . 
šeštd 10 v.r — 2 v.p.p. 

Susitarimo nereikia trečd ir šeštd 
Sumokama po vizito 

Ateitininkų namai Kaune. Lietuvos ateitininkai tikisi juos susigrąžinti. 

miesto socialinės globos ir 
rūpybos skyriaus bei organizaci
jos Caritas siuntimu". 

Lietuvos ateitininkų federa
cija užtikrina galimybe abiems 
pusėms priimtinomis sąlygomis 
rengti bendras specializuotas 
sporto ir sveikatingumo stovyk
las Panevėžio miesto vaikams, 
bendradarbiaujant su miesto 
Kūno kultūros ir sporto sky
riumi bei kitomis sporto orga
nizacijomis. Taip pat užtikri
nama galimybė savininko nu
statyta tvarka miesto gyven
tojams naudotis stovyklos spor
to ir žaidimų įrenginiais. 

Panašiai, kaip ir Amerikos 
„Dainavoje", pramatomos gali
mybės B» rčiūnų stovykloje 
rengti švietimo, mokslo, kul
tūros seminarus, konferencijas, 
simpoziumus ir kitus panašaus 
pobūdžio renginius. 

Susitarimo pabaigoje pabrė
žiama, kad Panevėžio miesto 
valdyba palaiko ir remia Lie
tuvos ateitininkų federacijos 
veiklą, auklėjant jaunąją kartą 
tautinės, kultūrinės ir krikščio
niškosios doros dvasia, realizuo
jant su šia veikla susijusius pro
jektus. 

Kaip iš susitarimo matyti, di
delė dalis stovyklos atstatymo, 
išlaikymo ir apsaugos išlaidų 
krenta ant naujojo stovyklos sa
vininko — Lietuvos ateitininkų 
federacijos pečių. R R r 

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 
D A N T Ų GYDYTOJAS 

2555 W. Lincoln Hwy. (Hwy. 30) 
O l y m p U Fields, 111. 

Te l . 748-0033 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 3. Pulaski Rd., Chicago, IL 

Rez. (1-312) 773-7679 
Kab. (1-312) 582-0221 

Valandos susitarus 

DR. JOVITA KEREUS 
Dantų Gydytoja 

3315 W. 55th St., Chicago, IL 
Tol. (312)476-2112 

9525 S 79th Ave , Hickory Hills, IL 
Tol. (706) 563-3101 
Vai. pagal susitarimą 

DR. VILIJA KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

7271 S. Har lem te l . 708-594-0400 
Br idgv iew. IL 60455 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ELIGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IP CHIRURGIJA 

4149 W 63rd St 
Tol. (1-312)735-7709 

217 E 127st St 
Lemont IL 60439 

Tai.(708) 257-2265 
Pagal susitarimą 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ QYDvTOJA 

9356 S. Roborts Road 
Hickory Hllls 

T o l . (708) 598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FaVfnMy M#tflc4>l CMnlc 
217 E. 127 St. — Lsmcnt, IL 80439 
PfKiauSO Palos Comiiunty HosD'fal ir 

S'iver C'oss Hosoitai 
Valandos pagal sustanmą 

Tai. (708) 257 2285 

ls%m>tl * 
6321 Avondsls, Sts. 
Chicago. IL 60*31 
Tai. 312-774-0042 
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T o m a s Kisiel ius, M . D . 
S t a v a n Sandier , M . D . 
Adr ian B ianco , M . D . 
Bozana VVItek, M . D . 

Vėžio ligos (Onkologi ja/hematologi ja) 
Valandos pagal susi tar imą 

DR. JOVITA KEREUS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55th St., Chicago, IL 
Tol. (312) 476-2112 

9525 S 79th Ave., Hickory Hills, IL. 
Tai. (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

DR. LINAS M. KLYGIS 
Praktika su 

DR. ALLEN C. BERNTHAL 
GASTROENTEROLOGIJA 

IR KEPENŲ LIGOS 
6827 W. Stanley Ava., B o o r y n , IL 

(prie MacNeal ligoninės) 
Tol. (708) 749-4617 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tol. (1 -312)767-7575 
5780 Archor Avo. 

(6 blokai į vakarus nuo Cicero Ave.) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VIJAY BAJAJ, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 
2434 W. 71 Straat, Chicago 

To l . 312-434-5349 (veikia 24 vai.) 

Cardlac Dlagnoals, Ltd. 
Marquatta Madlcal Bulldlng 

6132 S. Kadzla 
Chicago, IL 60623 

T o l . (312) 436-7700 
Pirm., antr., ketv, penkt. nuo 12 iki 3 v p.p. RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
10401 S. Roborts Rd., Palos Hills, IL S . P R A S A D T U M M A L A , M . D . 

Tol. 703-593-4430 (veikia 24 vai.) 
Pirm., antr., ketv., penkt. 4 v.p.p.—7 v.v 

širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. 312-735-4477; 
Roz. (708)2464067; arba (708)246-658 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILOING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. Tai. (708) 4224101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd. 3 v p.p.-7 vv. antrd. 12:30-3 v.p p 
trsed. uždaryta, ketvd. 1-3 v.p.p., 

penki ir šaStd 9 v.r -12 v.p.p. 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzla, Chicago, I I I . 
Tol. (312) 925-2670 

1185 Dundos Avo., Elgln. I I I . 60120 
T o l . (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

0055 S. Roborts Rd. , Hickory Hll ls, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave. 

Tol . (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tol. (1-312) 767-7575 
5730 Archor Ava. 

(6 blokai Į vakarus nuo Cicero Ave ) 
Valandos pagal susitarimą 

ILLINOIS PAIN TREATMENT INSTITUTE ! 
Skausmo gydymo specialistai 

JONAS V. PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD 

Chicago 312-726-4200 
Elgir 706-622-1212 

McHenry 815-344 5000. ext 6506 

EVERGREEN PARK X-RAY 
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS 

9760 S. Kedzie 
Tol. 708-636-6500 

Vai. 9-5 kasdien 

6132 8. Kadzla Ava., Chlcsoa 
(312) 778-8989 arba (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

Tol . kabtnoto Ir buto: (703)652-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Avo. , Cicero 

Kasdien 1 iki 8 v. v 
išskyrus treč. Sėst. 12 iki 4 vai. p p. 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis, pritaiko akinius 
2618 W. 71 st St. 

To l . (312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą. 

Palos Vision Contor, 7152 W. 127th St. 
Palos Hgts, III. Ketv vai. 3-6 v.v. 

Tol. (708) 448-1777 

DR. DANA M. SAUKUS 
D A N T Ų GYDYTOJA 

1 0 4 4 2 W . Carmak Rd. 
W a s t c h s s t s r , IL 60153 

T o l 7 0 8 - 5 3 1 1113 
Va landos pagal susitarimą 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5635 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 

To l . 312-585-1955 
172 Schlller St., Elmhurst. IL 60126 

708-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 706-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

2484 W. 71st Stroet 
(312) 434-2123 
Pirm. 2-7. Antr. ir 

ketv. 9-12 Penkt. 2-7 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Straat 

Vai.: antr. 1-4 v. p.p. ir ketv 2-5 v. p.p 
šešt. pagal susitarimą 

Kabineto t a i . (312) 776 -2880 . 
Roz. (703) 448-5545 

E D M U N D A S V I Ž I N A S , M D . S . C 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archor Ava. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tol. (312) 565-7755 

tol. (312) 5 8 5 4 3 4 8 ; 
Roz. (312) 773-5633 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd S t 
Vai pagal susitarimą: pirm. ir ketv 12-4 

6-9; antr 12-6; penkt 10-12; 1-6 

ARAS ŽUOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Madlcal Contor-

Naporvllle Campus 
1020 E. Ogdon Avo . , Sulto 310 , 

Napervtlle IL 60563 
Tol . 703-327-0000 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (312) 471-3300 
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Visų upių upės svarbioji 

PAMOKA 
Diena iš dienos pastarųjų sa

vaičių žinių laidose matome 
tuos pačius vaizdus — neap
rėpiamus drumzlino vandens 
plotus su šen bei ten kyšančio
mis medžių viršūnėmis ir juo
kingai pūpsančiais virš vandens 
pastatų stogais. Prieš to ju
dančio, griaunančio, visa 
skandinančio vandens platybes 
pagarbiai prityla net ir labai 
prityrusių, daug mačiusių, žinių 
pranešėjų balsai, o tuose 
balsuose aidi nuostaba, sumi
šusi su baime. Potvynis. Ir ne 
bet koks, o jau dabar vadinamas 
istoriniu, didžiausiu, nuo-
stolingiausiu ir visais kitais di
dingais epitetais. 

Dažnų ir gausių liūčių sukurs
tyta, padūko didžiausia ne tik 
Siaurės Amerikos, bet beveik 
viso pasaulio upė. Padūko ir 
išsiliejo iš krantų, nepaisydama 
užtvankų, pylimų, ūkių, miestų 
ir bet kokių kitų žmogaus gyve
nimo ženklų — viską apglėb
dama savo šlapiu glėbiu. Per 
daug nėra ko stebėtis, nes Mis-
sissippi vadinama visų upių 
upe. Ji surenka daugumą tekan
čio vandens iš 31 Amerikos vals
tijos ir dviejų Kanados pro
vincijų. Ji skersai perkerta visą 
Ameriką, nuolat augdama, pla-
tėdama. Paprastai ji paklusni, 
tarnaujanti žmogui, kuris jos 
vandenis panaudoja, kaip tik 
išmano, kuris jos nugarą raižo 
laivais, krantus sujungia 
galybe tiltų, o pakrantes su
spaudžia pylimais. Žmogus ją ir 
piktnaudoja: tyčia, o kartais 
netyčia, versdamas į vandenį 
visokius bjaurumus, neįsivaiz
duojamą taršą. 

Paprastai Mississippi rami ir 
kantri, nors kartais parodo savo 
tikrąjį veidą — visa naikinančių 
potvynių galią. Jau prieš pus
penkto šimto metų ispanų 
keliautojas Hernando DeSoto 
savo užrašuose pažymėjo, kad 
Mississippi upės potvynis buvęs 
toks didingas ir baisus, jam pri
trūkę žodžių šiam gamtos gaiva
liškumo pasireiškimui apsakyti. 
Žinoma, dabar daug kalbėt' ne
reikia: pakanka vieno mosto 
filmavimo aparatu, vieno vaiz
do televizijos ekrane, kad visa 
Amerika ir, be abejo, pasaulis 
pamatytų potvynio dimensijas. 

Tačiau dėmesį patraukia ir 
kitas kraštutinumas. Tai mo
dernaus, dvidešimtojo amžiaus 
pabaigos, savo technikos laimė
jimais besididžiuojančio žmo
gaus pastangos sulaikyti plūs
tančius vandenis, kurie ryja jo 
turtą. Kaip primityvūs atrodo 
plastikiniai smėlio maišeliai, 
kuriuos kloja ir kloja vieną ant 
kito, mėgindami sutvirtinti 
esamas užtvankas, statyti nau
jas! Kartais žmonės nudžiunga, 
tarsi kovą su upe laimėję, tą ar 
kitą pastatą išgelbėję, kol upei 
„žaidimas" nusibosta ir ji pu
totais kriokliais paleidžia savo 
vandenį per naujas užtvankas. 

Žinomasis Amerikos rašytojas 
Mark Tvain, savo apysakose 
Mississippi upę apipynęs 
romantika ir išpopuliarinęs ją 
visame pasaulyje, anuomet yra 
tvirtinęs, kad jokios žmogaus 
pastangos nepajėgs šią galingą 
upę priversti klusniai tarnauti, 

įsprausti ją į norimą vagą. 
Anksčiau ar vėliau Mississippi 
parodys, kieno viršus. 

Tai nereiškia, kad nebuvo mė
ginta. Pylimai ir užtvankos, 
kainavę bili jonus dolerių, 
sukėlė tokį savimi pasitikėjimo 
jausmą, kad žmogus drįso apsi
gyventi ten, kur nebūtų turėjęs 
teisės: jis įsibrovė į privačią 
upės teritoriją, pradėjo mie
gančios pabaisos erzinimą. 
Dabar visi grąžo rankas ir 
stengiasi suprasti, kas atsitiko. 

Be abejo, ši skaudi ir nuo
stolinga pamoka bus greitai 
pamiršta. Išsisklaidys lietaus 
debesys, upės vėl grįš į savo va
gas, palikę žmonėms išvalyti 
dumblą, atstatyti, kas sugriau
ta, ir skaičiuoti nuostolius 
milžiniškomis dolerių sumomis. 
Bus daug kaltinimų, daug 
patarimų, kaip ateityje išvengti 
potvynių pasikartojimo. Tačiau 
mūsų atmintyje ilgai paliks pot
vynio vaizdai ir dar kai kas. Iš 
tikrųjų tuose nuolatiniuose 
žiniasklaidos reportažuose iš
ryškėjo įdomus reiškinys: žmo
gaus humaniškumas. Jį mes 
pamirštame, nuolat skaitydami 
ar girdėdami apie baisius, žiau
rius ne tik pasaulio, bet ir savo 
aplinkos kasdieninius įvykius. 
Žudynės, apiplėšimai, smurtas, 
neapykanta... Kartais atrodo, 
kad jau neliko nieko, kas rodytų 
į šviesesnį žmonijos ateities 
vaizdą. O štai dabar, didelės 
nelaimės metu, visai svetimi 
žmonės vieningai, be atlyginimo 
ir poilsio, ateina savo artimui į 
talką. Jauni, seni, be luomų, 
rasių, etninio ar kitokio skir
tumo, nekviesti, savanoriškai 
aukoja laiką ir materialines 
gėrybes, aukoja patys save, kad 
padėtų nelaimės ištiktiesiems. 
Ir tie bendro darbo, vieningo 
pasiaukojimo bei rūpesčio vaiz
dai palieka daug gilesnį įspūdį, 
negu išsilieję upės vandenys. 
Galbūt upė atliko Amerikai la
bai didelį patarnavimą, paro
dydama, kad žmogus žmogui 
reikalingas. 

Čia ir vėl prisimena vieningos 
mūsų tautiečių minios prie 
Parlamento rūmų Vilniuje, tri
spalvių miškas ir giesmė iš ne
suskaičiuojamų krūtinių Kated
ros aikštėje, kai lietuviai viso 
pasaulio akivaizdoje pareiškė 
savo nusistatymą: norime būti 
laisvi! Tuomet mes stebėjomės 
ir didžiavomės savo tautos 
ryžtinga vienybe. Turbūt ir tos 
minios buvo nustebintos pa
siekimais, kuriuos vieningas 
ryžtas atnešė. Atrodo, kad tai 
turėjo būti labai efektinga 
pamoka ilgiems laikams, bet, 
deja, vos tikslas buvo pasiektas, 
pamoka greitai išgaravo iš 
tautos sąmonės. 

Nėra abejonės, kad galingoji 
Mississippi savo šiemetinę 
pamoką paupio gyventojams 
dar daug kartų pakartos. Nors 
šis mokymo metodas nuosto
lingas, bet nėra jau taip tra
giškas. Tikėkimės, kad lietu
viams, pamiršusiems vienybės 
svarbą ir reikšmę, istorija savo 
pamokų nepakartos, nes tų pa
mokų pasekmės atneštų tautai 
pražūtį. 

D.B. 

60 M. DARIAUS GIRĖNO 
TRANSATLANTINIAM 

SKRYDŽIUI 

Rimties valandėlė 

GAILESTINGUMO 
PASLAPTIS 

Šio sekmadienio Evangelijoje čionis išmokytų ūkininkystės, 
Kai Lietuva buvo okupuota, 

daugelis mėgindavo abejoti, ar 
verta minėti Nepriklausomybės 
šventę, kai tos nepriklausomy
bės nebėra. Ir dabar minint Da
riaus ir Girėno 60 m. transat
lantinio skrydžio sukaktį, kai 
kas pasakys: „Kas čia tokio per
skristi Atlantą. Juk jį kasdien 
dabar perskrenda dešimtys ar 
šimtai lakūnų ir tūkstančiai 
keleivių. Ir žymiai greičiau: 
Darius ir Girėnas skrido 37 vai., 
o dabar perskrendama per 6 ar 
7 valandas". Taigi, taigi. Daug 
kas pasikeitė, daug ką turime 
dabar, o visai neseniai neturė
jome. Tik prisiminkim faksą, 
aplink Žemę skriejančius sate
litus — jų dar nebuvo, kai at
vykome į Ameriką. Lėktuvų jau 
daug buvo, jais buvo laimėtas 
karas, bet mus, vykstančius į 
Ameriką, daugumą plukdė 10 
dienų laivais, t ik retas išimtis 
tea tskra id ino lėk tuvais . 
Lėktuvai ištobulėjo per II Pa
saulinį karą ir po jo. O juk 
Darius ir Girėnas skrido per 
Atlantą 6 metus prieš karo 
pradžią, kada skrydžiai per 
Atlantą buvo reti, lėktuvai, pa
lyginus su dabartiniais, menki 
ir jų patvarumas neišbandytas. 
Nei aviacijos, nei transatlan
tinių skrydžių istorijon dabar 
nebepateks nė vienas lakūnas ir 
nė vienas keleivis, nors būtų 
skridę šimtus kartų, nes jie 
nebėra pionieriai, nebėra pra
dininkai, pasiryžėliai, rizikuoją 
savo gyvybėmis, kad tas ar kitas 
išradimas būtų patobulintas, 
pritaikytas visų žmonių varto
jimui. 

Gerai prisimenu 1933 m. va
sarą Lietuvoje. Nedaug tada dar 
buvo radijo aparatų kaime, dau
gumas detektoriniai, su ausinė
mis klausomi. Susžinojus, kad 
Darius ir Girėnas išskrido, kada 
turi atskristi, visi klausė, visi 
vienas kitą klausinėjo. O kai 
sužinojom apie tragišką skry
džio pabaigą, liūdėjom. Verkė 
kaime ir tie, kurie jų vardus 

JUOZAS MASIUONIS 

nas, Lietuvos didvyris, — Ste
ponas Darius Tėvas 1905 m. 
mirė, motina kitais metais 
ištekėjo už Kaz;o Degučio, odar 
kitais metais, 1907, su motina, 
patėviu ir seserimis Lora (Au- \ 
relija) ir Kastute išvyko į JAV. 
Porą metų pagyvenę Amerikos 
rytuose, 1909 persikėlė Čika
gon. Čia baigė pradžios ir 
aukštesniąją mokyklą (Lane 
Junior College), pasirinkdamas 
inžinerijos skyrių. Galva, kaip 
sakoma, buvo pramušta viso
kiausiam sportui. Kartą kietas 
beisbolo sviedinys pataikė į nosį 
ir ją priplojo: žymė liko visam 
gyvenimui. Anksti pradėjo 
domėtis lėktuvais, sekė lėktuvų 
išradėjų brolių Wright ban
dymus, kurį laiką tarnavo pa
siuntiniu jų parduotuvėje, dirb
davo lėktuvų modelius. Motinai 
sakydavo: „Kai užaugsiu, ap
lėksiu aplink visą pasaulį ir 
grįšiu pas mamą". 

Atvykus į Ameriką, šeimoje 
atsirado pavardžių mar
gumynas: patėvis ir motina — 
Degučiai, Stepas su broliu ir 
dviem seserim susitrumpino į 
Jucius, angliškai Jučus rašoma, 
o tariamas kaip išmanoma: 
Džiukus ar ir net Džiokas. 
Stepui tai nepatiko, ir 1917 m. 
pradžioje pavardę pakeitė į 
Darius. Yra toks graikiškas var
das, bet, Stepo aiškinimu, 
tėvas turėjęs dvigubą pavardę: 
Jucevičius-Darašius. Steponas 
pasiėmė antrąją ir ją sutrum
pino, sulietuvino. 

1917 m. balandžio 6 d., Ame
rika įstojo į karą prieš vokiečius. 
Balandžio 12 d Steponas įsirašė 
savanoriu į Amerikos kariuo
menę, pateko į artilerijos pulką, 
nors norėjo patekti į aviaciją. Tų 
pačių metų lapkričio mėn. jis 
jau Pranccūzijoje, dirbo ryši
ninkų dalinyje, tiesdavo tele
fono linijas. Du kar tus 
nukentėjo: 1918 m. liepos 14 d. 
buvo apnuodytas vokiečių du-

tuviai įsteigė dvi kariškas 
organizacijas: vieną New Yorke, 
kitą Čikagoje, ku r pirmininka
vo karo gyd. Įeit. S. Biežis. Čia 
pr iklausė ir Dar ius , buvo 
Bridgeporto kuopos pirm. Tarp 
kitų tikslų draugija buvo užsi
brėžusi visokeriopai padėti Lie
tuvai. 1919 m. pabaigoje Ameri
kon atvyko Lietuvos atstovas J. 
Vileišis ir karo atstovas mjr. P. 
Žadeikis. JAV valdžiai leidus, 
jie pradėjo verbuoti savanorius 
Lietuvos kariuomenei. Savano
riu įsirašė ir S. Darius, įsi
jungdamas į jų verbavimo 
darbą. 1920 m. birželio 28 d. 
priėmė JAV pilietybę. įsirašęs 
savanoriu (Reconstruction wor-
ker — atstatymo darbininku). 
Su ta r t i s buvo viener iems 
metams. 1920 m. liepos pabaigo
je S. Darius jau Lietuvoje. 
Kelias dienas praleidęs tėviš
kėje, rugpjūčio pradžioje 
prisistatė Lietuvos kariuomenės 
gen. štabui, kuris jį paskyrė į 
žvalgybos skyrių. 

1920 m. rudenį įstojo į Karo 
mokyklą, į IV kariūnų laidą. 
Mokyklą baigė ir buvo pakeltas 
į leitenanto laipsnį 1921 m. 
gruodžio 18 d. Paskirtas aviaci-
jon, pradėjo lankyti aviacijos 
kursus. 1924 m. gruodžio 1 d. 
įgijo karo lakūno laipsnį, o gruo
džio 18 d. pakeltas į vyr. leite
nanto laipsnį. Lietuvos padan
gėje skraidė 377 vai. ir 29 
minutes. Neturėjo jokios nelai
mės, nesudaužė ir nesugadino 
nė vieno lėktuvo, nepadarė 
Lietuvos valstybei nuostolio. 

Pasiėmęs atostogų, dalyvavo 
Klaipėdos sukilimo paruošime 
ir pačiame sukilime. Jis buvo 
Vyr. Mažosios Lietuvos gelbė
jimo komiteto narys. 

1924 m. vedė Liudviką Škė-
maitę, turėjo vieną dukrą Nijolę 

(Mato 13:24-43) girdime antrą 
dalį Jėzaus pamokslo, kuriame 
jis kalbėjo palyginimais apie į 
žemę atėjusią dangaus karalys
tę. Čia Jėzus dangaus karalystę 

bet kad kaimiečius išmokytų 
apie dangaus karalystę. Jėzus 
nori sukrėsti jį sekančius, jo 
besiklausančius žmones, kad jie 
imtųsi mąstyti apie Dievo 

palygina su kviečių lauku, ku- karalystes paslaptingą, žmogui 
riame priešas pasėjo rauges. Kai nesuvokiamą dėsningumą. Jie 

Marytę. (Bus daugiau) 

težinojo iš laikraščių ir radijo, jomis, o rugpjūčio 1 d. — 
sekė laidotuvių iškilmes per ra
diją. 

Steponas Dar ius 

sužeistas sviedinio skeveldros. 
1919 m. balandžio mėn. iš Pran
cūzijos atplaukė į New Yorką, 

RESTAURUOTAS 
S. DARIAUS NAMAS 

Ruošiantis paminėti 60-ąsias 
„L i tuan ikos" skrydžio per 
Atlantą metines, valstybinė 
akcinė įmonė „Gargždų sta-

poros dienų paleido iš kariuo-
Jonui Romualdui ir Augusti- menės. Paleistas grandinio 

nai Vaišvilaitei Jucevičiams, ki- laipsniu. Apsigyveno Čikagoje, 
lusiems iš Kauno, 1896 m. Bridgeporte Gavo tarnybą, lan-
sausio 8 d. Rubiškės vienkiemy- kė Čikagos universitetą ir ar-
je, Kvėdarnos vlsč., Tauragės tilerijos atsargos karininkų kur-
apskrityje. gimė sūnus, būsi- s u s -
mamsis transatlantinis laku- Paleisti iš kariuomenės, lie-

gegužės 8 d. atvyko į Čikagą, po tyba" baigė restauruoti Stepo
no Dariaus namą ir klėtį, 1934 
metais Dariaus vardu pavadin
tame kaime Endriejavo apy
linkėje. Sodyba sudegė 1948 
metais, tačiau pagal fotogra
fijas, i š l i kus ius p a m a t u s 
bei žmonių pasakojimus pavyko 
atkurti pastatų išorę ir vidų. 

savininko t a rna i pasisiūlo 
rauges — piktžoles išrauti, savi
ninkas neleidžia, kad nebūtų iš
raut i ir kviečiai. 

Tuomet girdime dar du paly
ginimus apie dangaus karalystę 
— ji yra kaip garstyčios grū
delis, išaugantis į puikų medelį; 
ji yra kaip duonos tešla, kurio
je įmaišytas raugas. Mažas 
kiekis raugo paveikia visą 
tešlą ir padaro, kad ji išaugtų, 
o duona taptų minkšta ir skani. 

Ir tuomet girdime pirmo paly
ginimo išaiškinimą, kuriame 
jis pritaikomas tikintiesiems, 
kurie, skelbdami Dievo ka
ralystės atėjimo žemėn gerąją 
žinią, norėtų tikinčiuosius klai
dinančius pašalinti. Jėzus yra 
Sėjėjas, juo t ikintiej i yra 
kviečiai, netikintieji — raugės. 

Jeigu norime daryti taip, 
kaip Žmogaus Sūnus — Kristus 
darytų, tai siekdami gėrio, nesi
imame naikinti blogų žmonių, 
nes tai darydami, galime su
naikinti ir geruosius. Tą darbą 
paliekame Dievui. 

Tokią logiką sunku žmogui 
suvokti, ypač kai jis pats ar jo 
mylimieji kenčia persekiojimą, 
kaip buvo šv. Mato tikinčiųjų 
bendruomenės nariams, ku
riems jis savo evangeliją surašė; 
kaip okupacijos metais buvo tre
miamiems ir persekiojamiems 
lietuviams ir kitiems Kristaus 
sekėjams; kaip ir šiandien — 
tiek Lietuvoje, tiek ir kitur — 
yra tiems, kurie, prievartaujami 
mokėti duoklę kriminalistams, 
atsisako ir dėl to nukenčia. 
Nukentėjus nuo piktų žmonių, 
norisi juos sunaikinti — nubaus
ti mirties bausme, jei ne dėl 
keršto, tai tam, kad jie nebe-
skriaustų kitų žmonių. 

Bet Sėjėjas — Žmogaus Sūnus 
sulaiko savo tarnų ranką, kai 
jie, vadovaudamiesi žmogiška 
logika, nori tučtuojau išrauti 
visas piktžoles. Toks palygi
nimas savo nelogiškumu 
sukrečia kiekvieną daržininką 
ar ūkininką. Jie žino, kad 
paliktos piktžolės nustelbs 
geruosius augalus, užims jų 
vietą ir ilgainiui toks ūkininkas 
liks su pilnu laukų raugių, o ne 
kviečių. Bet Kristus tą paly
ginimą sako ne tam, kad mies-

jau matė, kad jis turi ypatingą 
galią. Kurį laiką jo klausęsi, jie 
suvokia, kad jis turi ypatingą iš
mintį. Tad jei Kristus pasakė 
tokią „nesąmonę", gal už jos 
glūdi gili išmintis. 

Jų mąstymui paskatinti, Kris
tus pasako dar kitus du paly
ginimus, nurodydamas labai 
kasdieniškus dalykus, kuriuose 
taip pat glūdi paslaptis: apie 
garstyčios grūdelio augimą ir 
duonos raugo veikimą. 

Paslaptingas žmogui ir Dievo 
gailestingumas, apie kurį gir
dime pirmajame šio sekma
dienio skaitinyje iš Išminties 
knygos (Išm 12:13,16-19). Nors 
Dievas yra ir galingas ir teisin
gas, jo paisantis žmogus nuolat 
jaučia jo gailestingumą: žmogus 
nėra baudžiamas už kiekvieną 
nusižengimą, Dievas jam nuolat 
dovanoja. Nors Dievas savo 
galybe gali bematant keršyti, jis 
visuomet teisia ir išmintingai, 
ir gailestingai. 

Tikrasis Dievas — tiek Senaja
me Testamente, tiek ir Nauja
jame — skiriasi nuo pagoniškų 
dievų savo gailestingumu, kurio 
žmogus turi iš Dievo pasimo
kyti. Pasak Senojo Testamento 
Išminties knygos, iš Dievo 
gailestingumo elgesio žmogus 
išmoksta būti kitam žmogui ir 
draugas, ir bičiulis — kantrus, 
gailestingas; gailestingumo var
dan išmoksta peržengti žmo
giško teisingumo ribas, žmonių 
teisimą ir baudimą palikdamas 
Dievui. 

Antrasis skaitinys iš šv. 
Pauliaus laiško Romos tikin
tiesiems (Rom 8:26-27) primena, 
kad Dievo gerumas nesibaigia 
jo rūpestingumu ir gailes
tingumu, o pasirodo ir Švento
sios Dvasios duodama pagalba 
net ir mūsų maldai. Matydami 
tiek daug blogybių žemėje ir 
patys neretai jausdamiesi bejė
giai nusidėjėliai, net nebe 
žinome, ko turėtume prašyti. 
Tuomet pati Dievo Dvasia 
mumyse už mus meldžiasi, 
„užtaria mus neišsakomais 
maldavimais", nes per krikštą 
mes jau prikausome šventųjų — 
Kristaus išgelbėtųjų bendruo
menei. 

a.j.z. 

TRUPUTIS KITO 
GYVENIMO 

VIDMANTAS POVILIONIS 
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— Netardysite? 
— Ne. Garbės žodis. 
Nusileidžiu žemyn. Jie rezga kažką. Ką9 Kas be

būtų, turiu pasirodyti mainai. Tegu pamato, kad gyvas 
ir sveikas. Dabar ne tie laikai, kai Leninu: motina 
kasdieną nešiojo valgyti ir tas pienu rašė slaptus 
laiškus. Pienas mums uždraustas produktas, o laiškus 
kepa, verda, per visokius stiklus žiūri ir vis tiek bijo 
išsiųsti. 

Prižiūrėtojai, aišku, nieko nežino ir popieriaus 
laiškui neduoda. Per kitą tardymą klausia: 

— Ar nepraėjo noras? 
— Ne. 
— Kalbėtumei su mumis kaip Šarūnas, dažniau 

galėtumei pasimatyti. Jo motina dažnai ateina. 
— Ačiū, — sakau. — Man ir taip gerai Paskam

binkite dabar, kad leidžiate rašyti laišką. 
Namo parašiau. Bet vis nesuprantu, ko jie nori iš 

šito pasimatymo. Laukiu pirmųjų mėnesio dienų, kai 
mama su sesute atveža perduoti maistą. Pagaliau. 
Liepos ketvirta. Šiandieną turi atvažiuoti. Laukiu nuo 
ryto, iki pietų — nieko. Laukiu po pietų. Neatvažia
vo? Gal negavo laiško? Pagaliau už lango sucypsi šiukš-

viršun, įkišu galvą pro duris. Ten turbūt laukia Mama. 
Pamoja eiti. Įeinu. Tuščia. Sėdi Daugalas. 

— Sugalvojote pasityčioti? 
— Sėsk, tuoj atves. 
Tvanki vasaros diena, o mane ima virpulys. Veidas 

dega. 
— Jokių pokalbių apie bylą, — sako Daugalas. — 

Ir šiaip nieko nebandyki te . Tuoj nutrauksiu 
pasimatymą. 

Prasiveria durys. Mama. Nebeatsimenu dabar, kuo 
apsirengusi. Prisimenu tik veidą. Užverktos akys. O 
jai už nugaros — išsižiojęs Rimkaus snukis. Apskritas, 
įdegęs, patenkintas. Tikriausiai ją pergąsdino... Noriu 
atsistoti, bet Daugalas mosteli: 

— Sėdėk. 
Mamą pasodina vienoje stalelio pusėje. Kitoje sėdi 

Rimkus ir Daugalas. Abu nutaiso malonias išraiškas. 
— Prašom neliesti bylos, — sako Rimkus. — Gali

te kalbėtis. 
— Labas, Mama, — pratariu. 
Mamos akyse renkasi ašaros. 
— Nebereikia, Mama. 
Pats pasijuntu toks mažas, lyg būčiau ką nors ne

gero iškrėtęs. Nenoriu žiūrėti į tuos snukius. Nėra nei 
pykčio, nei neapykantos, bet viduje drumsčiasi. Ne
galiu pratarti nė žodžio. Tik kartoju: 

— Nereikia, Mama. 

— Nemuša, Mama, — sakau. 
— Pažiūrėkite, koks jis sveikas, raudonas, — neat

stoja Rimkus. 
— Ką valgote? — klausia Mama. 
— Nesirūpink, Mama, visko užtenka. 
— Kaip sveikata? 
— Gerai, — sakau. 
— Nieko neskauda? 
— Ne. 
Sėdime ir tylime. Mama susigraudina. 
— Kaip ten namie? — klausiu. — Kaip sveikatos? 
— Visi sveiki. 
Tylime. Nebėra apie ką kalbėti. Šlykštu pasakoti 

savo gyvenimą prieš tuos blizgančius snukius ir ištemp
tas ausis. Tylime. 

— Tavo draugai visai išskydo, — sako mama. 
— Nekalbėkite apie bylą, — nutraukia Daugalas. 
— Ar jau baigėt? — klausia. 
Mama teiraujasi dar kažko, aš atsakau. 
— Na, turbūt baigsime, — sako Rimkus. Kažką dar 

kalbamės, bet ateina prižiūrėtojas išvesti manęs. Atsi 
stojame. Noriu paliesti mamos ranką, siekiu per stalą. 
bet tai išeina kažkaip negrabiai - pasijuntu nejaukiai. 

Rimkus leidžia: 
— Galite pasibučiuoti atsisveikindami. 
Nežinau, ar dera naudotis tų šunų leidimu, nespėju 

to suvokti. Tarp mūsų maišosi kėdės ir staiga prieš pat 
mano veidą išlenda iškrypėliškas Rimkaus snukis, o 

Žveju namas Neringoje (Preiloje) Nuotr J. Minkevičiaus 

— Kaip tu čia gyveni, Vidai, — klausia Mama 
Šluosto ašaras maža nosinėle ir laiko ją užspaudusi kitoje pusėje — Daugalas. Štai ko jie tikėjosi: gal aš 

pamėlynavusiais pirštais. pasakysiu ką nors į ausį. Atrodo, viskas aplinkui mane 
_._.. , , — Gerai gyvenu, — bandau nusijuokti. - Šilta, plaukioja vandeny. Prisiliečiu galva prie Mamos 

lių mašina. Ketvirtis penktos. Pasivaikštau po kamerą gera, dirbti nereikia. Visi tokie geri. Žiūrėkite, kokie skruosto. Kalbu kažką, raminu, 
dar valandą — darbo diena baigta. Saugumiečiai eina jie malonūs. Prižiūrėtojas pradaro duris. Aš išeinu. Nuo slenks-
namo. Neatvažiavo. O gal — neleido. Pradeda dalinti Sargai dar plačiau ištempia šypsenas. ?j> matau Mamą. Paskutinį kartą, 
vakarienę - jau šešios. Ir - prižiūrėtojas kviečia į - Pasakyk, kad tavęs čia niekas nemuša, -
viršų. Labai neramu. Rengiuosi ir dreba rankos. Lipu juokiasi Rimkus. 

(Bus daugiau* 
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Sukaktuvininkas Alfonsas Giedraitis. 

NEPAMINĖTA 
SUKAKTIS 

Mėgstame švęsti šventes ir 
minėti sukaktis — svarbias ir 
nelabai svarbias. Iš įsibėgėjimo 
ka r t a i s nepaminime, ką 
paminėti reikėtų, ypač jei 
asmuo kuklus, nedrįsta prisi
prašyti bičiulių, kad apie 
sukaktį parašytų (o bičiuliai 
patys nesusipranta...). 

Štai taip nepastebimai pra
slydo Alfonso Giedraičio 80 
metų sukaktis. Jis gimęs 1913 
m. vasario 3 d. Harrison, NJ, 
žurnalistas, rašęs straipsnius 
„Lietuvos aidui", „Dienos nau
jienoms" ir kitiems nepriklau
somos Lietuvos laikraščiams jau 
nuo 1934 metų. Vokietijoje dir

bo kaip mokytojas ir bendradar
biavo tenykštėje lietuviškoje 
spaudoje. Atvykęs į JAV, 1949 
metais redagavo „Kalifornijos 
lietuvį". 

Alfonsas Giedraitis yra 
išleidęs du eilėraščių rinki
nėlius — „Sielos nuorašas" 
(1938 m.) ir „Dainos apie laisvę" 
(Los Angeles, 1951 m.). Jo pa
vardė įrašyta „Lietuvių rašytojų 
kalendoriuje", todėl Kauno 
radiofonas pasistengė A. Gied
raičio 80 metų sukaktį 
paminėti. 

Šiuo metu Alfonsas Giedraitis 
gyvena Santa Monica, CA, o 
savo g imtadienio proga 
neužmiršo su humoru eiliuoti: 
„Geru poetu būti/ Bet kur apsi
moka,/ Jeigu už tą būtį/. Hono
rarą Dievas moka..." 

D.R. 

LIETUVIU TELKINIAI 

LOS ANGELES, CA 

KAUNO LAISVĖS ALĖJA LOS 
ANGELES 

Lietuvos spaudoje daug žinių 
apie išeivijoje ruošiamas Lietu
vių dienas. 

Pirmą kartą Los Angeles 
lietuvių istorijoje šioje šventėje 
bus dviejų miestų susigiminia-
vimas arba , ,Sister City, 
Kaunas - Los Angeles". Lietu
vių Dienos vyks rugsėjo pabai
goje — spalio pradžioje. Šį kartą 
šventėje dalyvaus amerikiečių 
spauda, televizija ir radijas. 

Reikšmingas yra ir tarpmies
tinis susidraugavimas. Šiuo 
atveju suėjimas į asmenišką 
sąlytį su Los Angeles svarbiais 
miesto pareigūnais ir vers
lininkais atneš propagandą ir 
apčiuopiamus ekonominius 
rezultatus Lietuvos pramoni
ninkams ir prekybininkams. 

Šiam projektui vykdyti prieš 
kurį laiką susidarė Kauno - Los 
Angeles komi te tas vado
vaujamas architektų — Henriko 
Žukausko Kaune ir Rimo 
Muloko Los Angelėje. 

Šių metų Lietuvių dienos yra 
miestų susigiminiavimo šventė 
ir plati ekonominė programa, 
šalia kultūrinių renginių. Iš 
Lietuvos į Los Angeles jau 
iškeliavo keli talpintuvai su 
Lietuvos menin inkų , tau
todailininkų dirbiniais, pramo
nės įmonių gaminiais ir kt. 

Praeityje Lietuvių dienos ribo
josi išeivijos lietuvių meno dar
bais, tautodailės parodomis ir 
koncertais. Šįmet programa bus 
skirtinga. Joje, be turimų pasi
rodymų, yra daug papildymų iš 
Lietuvos. 

Lietuvių dienų rengėjai pirmą 
kartą rengia Lietuvos pramonės 
įmonių verslininkų parodą — 
mugę, kurioje dalyviai galės 

parodyti savo gaminius, 
užmegzti ryšius su kolegomis 
Amerikoje. Tuo tikslu bus 
Lietuvos ekonominė konfe
rencija, kurioje bus pristatytos 
Lietuvos įmonės ir jų gaminiai. 
Šventės dalyviai visa tai galės 
stebėti specialiai įrengtoje Šv. 
Kazimiero parapijos aikštėje — 
„Laisvės alėjoje". 

Rengėjai nori parodyti Lais
vės alėjos autentiškumą, su 
Karo muziejaus galerijomis, 
Vytauto Didžiojo paminklu, 
Nežinomo kareivio kapo vieta 
ir Kauno Įgulos bažnyčia. 
Gatvės šonuose bus krautuvės, 
kavinės, ir parodos gražiai 
įruoštose palapinėse. Gretimai, 
šone, ir garsusis „Metropolis" 
su kauniečių gaminamais karš
tais valgiais, stumbrine ir kitais 
tauriaisiais gėrimais. 

Šio renginio komitetas, suda
rytas iš Lietuvos ir Los Angeles 
lietuvių ir remiamas Los 
Angeles miesto vadovybės. 
Tikslas — JAV ir Lietuvos ryšių 
plėtimas ir stiprinimas. 

Sėkmingesniam darbo paruo
šimui ir vykdymui Lietuvoje 
lankėsi Los Angeles komiteto 
pirmininkas arch. Rimas Mu-
lokas, o iš Lietuvos į Los Ange
les atvyko Kauno komiteto ko
ordinatorius Romas Bubnelis, 
patirti vietos sąlygas ir renginio 
vykdymo perspektyvas. 

Jau dabar Kauno laikraščiai 
kviečia lietuvius vykti į šventę 
Los Angeles. Kauniečių orienta
cija į amerikiečius yra, kad 
Lietuvos firmos gali drąsiai 
rodyti ir konkuruoti savo gami
niais šioje parodoje. Sudominus 
amerikiečius Lietuvos gami
niais, bus galima užmegzti biz
nio ryšius. 

Jau dabar 30 Lietuvos valsty
binių įmonių ir privačių firmų 
pareiškė norą dalyvauti ir 
suras t i Amerikoje biznio 
partnerius. 

Programą atlikti iš Lietuvos 
atvyksta muzikinis ansamblis ir 
kiti vienetai. Žymūs Lietuvos 
sportininkai taip nepaliks abe
jingi ir pasirodys šioje šventėje. 
Turime lietuvaičių Hollywoodo 
filmų žvaigždžių, kurios vi
suomet dalyvauja didžiuosiuose 
lietuvių susibūrimuose. 

Prieš kurį laiką Kauno mies
to savivaldybės didžiojoje salėje 
įvyko komiteto vadovų Rimo 
Muloko ir Henriko Žukausko 
pasitarimas su visuomene. 
Jame dalyvavo ir pagrindinis 
kelionės finansuotojas, Kauno 
komiteto narys, firmos LIT-
POLITNTER prezidentas Romas 
Bubnelis. Praeityje R. Bubnelis 
finansavo ir pats keliavo su 
„Sūkuriu" į JAV, kurio šokėjai 
Los Angelėje laimėjo pagrindi
nį prizą. 

Kauno komitetą, vadovau
jamą arch. Henriko Žukausko, 
sudaro R. Bubnelis, A. Marke
vičienė, G. Rožukas ir G. 
Aleksandravičiūtė. Šio komiteto 
narė Auksė Markevičienė, stu
dijavo Northridge universitete 
prie Los Angeles. 

Los Angeles komiteto pirmi
ninkas arch. Rimas Mulokas, 
pareiškė: „Reikia geros muzi
kos, kad išlaikytume šventėn 
atėjusių amerikiečių dėmesį. 
Žinoma, ta muzika turi būti ir 
triukšminga. Be to — „bazaras" 
ne vieta skudučiams... Tikima
si, kad šios rūšies muzikos 
tikrai netruks — jaunimas tuo 
pasirūpins. 

Šventėje yra numatytas susi
tikimas su aukštais miesto 
pareigūnais ir įvairių verslo bei 
prekybos vadovais. Iškilmin
game bankete dalyvaus Ameri
kos kongreso nariai, Los Ange
les miesto burmistras su tarybos 
nariais ir Californijos guberna
torius Pete Wilson. 

Šventės metu Los Angeles 
miesto rotušėje ir universitetų 
patalpose vyks lietuvių meno 
paroda. 

Siame milžiniškame metro
polyje, kuriame su priemiesčiais 
yra 7 milijonai gyventojų, šis 
bus pirmas tokio masto lietuvių 
pasirodymas. 

Prie šių Los Angeles iškilmių 
jungiame Kauno miesto bur
mistrą, kitus aukštus parei
gūnus, verslininkus ir visus sve
čius iš Lietuvos. 

Lietuvos muzikos ir dainų an
samblio ir kitų menininkų pasi
rodymas amerikiečių visuo
menei jų kolegijose ir universi
tetuose prisidės prie sėkmingo 
Lietuvos vardo garsinimo. 

Los Angeles dienas rengia 

Lietuvių Bendruomenės Los 
Angeles apylinkės valdyba, 
kuriai vadovauja Liuda Avižo-
nienė, Lietuvių dienų komiteto 
pirmininkas - Donatas Empa-
keris, Kauno „Laisvės alėja" ir 
„Los Angeles - Kaunas Sister 
City komiteto vadovas — arch. 
Rimas Mulokas. Ekonominei 
Tarybai pirmininkauja Antanas 
Dambriūnas. ..Sister City" 
komitetą sudaro septyni vietos 
organizacijų vadovai. 

Los Angeles Lietuvių radijas 
bendradarbiauja su Vilniaus ir 
Kauno radiofonais. Visi svar
biausi šios šventės įvykiai bus 
įrašyti į juosta ir perduoti Lietu
vos radijui. 

Baigiant verta pažymėti, kad 
Ramiojo Vandenyno pakrantėje, 
Amerikos tolimuose vakaruose 
gyvenančių lietuvių užmojis ir 
ryžtas yra sveikintinas ir rem
tinas. 

Vvtautas Šeštokas 

ĮSTEIGTA 
ARCH. JONO MULOKO 

PREMIJA 

Losangeliečio arch. Rimo Mu
loko iniciatyva Lietuvoje buvo 
įsteigta premija už geriausią 
metinį diplominį darbą archi
tektūros srityje. 

Rimas Mulokas, viešėdamas 
Lietuvoje, nutarė pagerbti ir 
įamžinti savo tėvo, žymaus ar
chitekto, atliktus darbus Lie
tuvoje ir išeivijoje. 

Sudaryta komisija kiekviene-
riais metais peržiūrės visų Lie
tuvos architektūrinių mokyklų 
darbus ir skirs premiją už ge
riausius kūrinius. 

Prieš keletą savaičių Vilniu
je, Šv. Kazimiero bažnyčioje, 
buvo atidaryta memorialinė 
lenta arch. Jonui Mulokui. Jau 
anais laikais, pagal jo projektą 
buvo atidarytas šįps bažnyčios 
bokštas su iškelta karališka 
auksu švytinčia karūna. 

Šios premijos skyrimas yra 
sveikintinas veiksnys. Lietu
viams tėvynėje pakanka ryžto ir 
noro kurti. Reikia sudaryti 
sąlygas, kad jų darbai būtų 
įvertinti. Realiausias būdas 
įvertinimui yra piniginės pre
mijos, kurios padės sudaryti 
sąlygas kurti, pasitelkiant visas 
naujausias žinias ir technines 
priemones. 

Arch. Rimo Muloko premija 
yra pavyzdys, kad turime steigti 
ir kitų mokslo sričių premijas. 
Tuo bus pasiekti greitesni ir 
sėkmingesni rezultatai, kurie 
padės Lietuvai įeiti į vakarų 
techniką, kultūrą, meną ir kitas 
sritis, kurios mūsų tėvynėje 
buvo slopinamos per 50 komu
nizmo valdymo metų. 

Vytautas Šeštokas 

PHOENIX, AZ 

LB APYLINKĖS 30 METŲ 
VEIKLOS SUKAKTIS 

Amerikos Lietuvių Bendruo
menės Arizonos apylinkė buvo 
įsteigta 1963 metais. Algis ir 
Julė Nakai, prof. Pranas Pada-
lis ir žmona, Algis ir Janina Ri-
mavičiai ir Emilija Josen, kuri 
buvo pirmoji ir vėliau kelis kar
tus vėl išrinkta apylinkės val
dybos pirmininkė. Kiti pirmi
ninkai buvo: Marijonas Damb
rauskas, Vytas Mozartas, Vla
das Mieželis, Vincas Ruseckas, 
Donatas Zakaras, Antonija Pet
rulienė ir Stasys Narkus — da
bartinis pirmininkas. 

Pradžioje ši apylinkė vadinosi 
Phoenix, o vėliau Arizonos var
du. Nors Arizonos apylinkė bu
vo ir tebėra labai negausi, jos 
veikla pasireiškė gana plačiai. 
Pergyvenę sovietų okupaciją ir 
atvykę į Ameriką lietuviai jautė 
pareigą savo veikla išeiti į pla
tesnę visuomenę, kad galėtų liu
dyti pasauliui Lietuvos tragedi
ją. O tai, ypač pirmaisiais me
tais, nebuvo lengva, nes retas 
vietos amerikietis ką nors žinojo 
apie Lietuvą. Net didžiojo Ari
zonos dienraščio veteranas žur
nalistas, baisaus birželio proga 
paprašytas parašyti apie Lietu
vą, gražiai atliko savo uždavinį, 
vis dėl to, Lietuvą priskirdamas 
prie Balkanų tautų. Phoenix lie
tuviai mėgino viską, kad at
kreiptų į save dėmesį. Pasipuošę 
tautiniais drabužiais ir Lietuvos 
vėliava nešini, jie kartais įsipra
šydavo dalyvauti amerikiečių 
paraduose bei šventėse. Vasario 
16-ji visada buvo ruošiama, 
kviečiant aukšto lygio daininin
kus bei šokėjus atlikti progra

mą, į kurią kartais atsilankyda
vo Arizonos senatorius ar kitas 
kuris valdžios pareigūnas. Sie
kiant tokių svečių daugiau pa
traukti, kartą tam reikalui bu
vo išnuomota net brangi Rama-
da Inn salė. Nesvarbu išlaidos, 
kad tik ateitų ir išgirstų apie 
Lietuvą. Dažnai buvo minimas 
ir baisusis birželis. Vienas to
kių, jau vėlesniais laikais, buvo 
suruoštas Phoenix miesto aikš
tėje, įspūdingai jame pavaizduo
jant lietuvių trėmimus į Sibirą. 

Vienai apylinkės valdybos na
rei pradėjus dirbti „Arizona Re-
public" dienraščio įstaigoje, pa
sidarė lengviau spaudoje patal
pinti žinutes apie Lietuvą. Ypa
tinga proga pasitaikė 1975 me
tais, kai Simas Kudirka, tik ką 
atvykęs į Ameriką, apsilankė 
Pheonbc. LB apylinkės pastan
gomis jis buvo iškilmingai su
tiktas spaudos bei televizijos at
stovų; jo garbei suruošta spau
dos konferencija ir ilgi straips
niai pasirodė keliuose laikraš
čiuose. Tada tikrai daug kas iš
girdo apie Lietuvą. 

Savo pastangose Arizonos vi
suomenę supažindinti su Lietu
vos gyvenimu daugelį metų 
apylinkė dalyvavo tarptautinė
se kultūros ir dailės parodose, 
Kalėdų eglučių festivaliuose bei 
margučių parodėlėse, dažnai su
silaukiant gražaus vietinės 
spaudos įvertinimo. Neatsilikta 
ir socialinėje srityje, kasmet du 
kartus ruošiant gegužines egzo
tiškų Arizonos kalnų aplinkoje. 

Kugelis, dešra ir kopūstai pri
traukia net ir tuos, kurie šiaip 
niekur nesirodo. Gegužinės 
pelnas didele dalimi skiriamas 
lietuvybės reikalams. 

Tėvynėje pasirodžius pir
mosioms laisvėjimo prošvaistė

mis, LB apylinkė energingai 
dalyvavo demonstracijose, orga
nizavo telegramų bei laiškų 
s iunt imą JAV vyriausybės 
aukštiems pareigūnas. Ne kartą 
buvo susit ikta su senatoriais, 
jiems išdėstant Lietuvos bylą. 
Čia ypatingą dėmesį parodė 
senatorius Dennis DeConcini, 
kurio iniciatyva Lietuvos rei
kalai gana sėkmingai buvo ke
liami JAV Senate. Nemažai pa
ramos gauta ir iš kongresmano 
Jon Kyl. Apylinkės pastango
mis mūsų tėvynės vargai ir rū
pesčiai, taip pat dažnai buvo 
keliami spaudoje, televizijoje ar 
per radiją. 

Lietuvai atgavus nepriklauso
mybę, politinė veikla gerokai 
aprimo. Dabar daug dėmesio 
skiriama šalpai. Pvz., apylinkės 
rūpesčiu pernai suorganizuota 
geradarių grupė (jai priklauso 
beveik visi bendruomenės lietu
viai) nuolatinėmis aukomis šel
pia Pagėgių miesto našlaičių 
namus. Vienas reikalas veja ki
tą ir darbo niekada nestinga. 
Taip prabėgo 30 metų. Nors kaž
ko gal nenuveikėm, bet dirbom 
iš pasiaukojimo ir meilės savo 
tėvynei, visada jos reikalus 
statydami primoje vietoje. Pra
dėtas darbas sėkmingai tęsia
mas toliau, t ik veidai jau nauji. 

Vikt. Zakar ienė 

BANKO DOVANA 
BAŽNYČIAI 

„Litimpex" banko valdyba 
naujai statomai Utenos parapi
jos Dievo Apvaizdos bažnyčiai 
skyrė b rang ią dovaną — 
meniškai padarytą monstran
ciją. Ją s u k ū r ė ž inomas 
da i l in inkas Kazimieras Si-
manonis. 

INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS ,2/aiiraS" 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

CARGO — siunčiame oro linija 
„ŽAIBAS*' — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus 

Lietuvoje per 10 darbo dienų. 

9S2S South 791h Avenue 
Mckocy Mm, Mnolt 90487 
T*. 708-430-7272 

223 Kalvarijų gatve 
VHntue, Lietuva 

Tttofonel: 77-7S-97 Ir 77-S3-92 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
9439 S. KEDZIE AVENUE 
EVERGREEN PARK, IL 90642 
TEL. (709) 422-9000 
FAX (709) 422-3193 

1993 METŲ TURISTINĖS KELIONĖS 

# 604 Rugpjūčio 8—23 
# 605 Rugsėjo 1—15 
# 608 Rugpjūčio 1—12 
# 609 Rugsėjo 18—27 

Vilnius, Kaunas, Palanga, Šiauliai, Viena 
Kelionė Popiežiaus lankymosi Lietuvoje proga. 
Alaska — 7 dienos laivu ir 3 dienos autobusu 

Viena, Praha, Budapeštas 

GRUPINIAI SKRYDŽIAI: 

IŠSKRIDIMAI 
Rugp. 2, 9, 16, 23, 30 
Rūgs. 6, 13, 20, 27 
Spalio 4, 11 

GRĮŽIMAI 
Rugpj. 6, 13, 20, 27 
Rūgs. 3, 10, 17, 24 
Spalio 1, 8, 15, 22 

Galima keliauti su grupe arba pavieniui. Galite užsisakyti kelionę su pilnu aptarnavimu arba tik lėktuvo 
bilietą. Užsakome viešbučius bet kuriame Lietuvos mieste. Galima išnuomoti automobilius vienai 
dienai arba ilgesniam laikui. Dėl smulkesnių informacijų kreiptis: AMERICAN TRAVEL SERVICE, 
9439 S. KEDZIE AVE., EVERGREEN PARK, IL 60642. Tel. 708-422-3000. Fax # 708-422-3163 

f\£| midlcincl 
• • • • B F ^ Savinas 

Rašytojas Kazys Saja ir režisierius Petras Maželis (dešinėje), susitikę Kali-
fornijoije, aptaria „Barakudų" likimą scenoje. 

We Shlp UPS 

Užsilmam maisto tiekimu (caterlng) 

talman 

312-434-9766 1 

Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

ddicatesscn 
Skaniausi l ietuviški gaminiai 

2624 West 69th Str«t. Chkago, IL 60629 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400 BRIDGEVIEVV 
8929 S HARLEM AVE 

(708) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312)254-4470 

ISE (OUHiouse 
LENOER 

t ^ 

/ I 
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Red. Vida Brazaitytė, tel. (708) 598-8331 

ĮVYKIAI, ATSITIKIMAI IR 
SUSITIKIMAI 

Pažiūrėjus į žodyną, žodis 
atsitikimas yra apibūdintas ši
taip: įvykis. Nelaimingas atsi
tikimas. Nuostabus, keistas atsi
tikimas. 

Birželio 4-6 dienomis Dai
navos stovykloje vyko nepapras
tas įvykis. Jo pavadinimas? 
„Atsit ikimas, vėl!" Į Dainavą 
suvažiavo 46 jauni lietuviai iš 
Čikagos, Detroito, Hamiltono, 
Lansingo, Toronto ir net Lon
dono (ne Ontario provincijos, o 
Didžiosios Britanijos sostinės). 
„Atsitikimą, vėl!" suorganizavo 
Detroito skauta i akademikai ir 
studentai ateit ininkai. Šio ypa
tingo įvykio puikų štabą sudarė: 
„Atsi t ikimo, vėl!" organiza
torius ir virš ininkas — Paulius 
Jurgutis , nakvynių tvarkytojas 
(„concierge") — Karis Petrulis, 
šeimininkas — Edis Stanulis, 
šeimininko dešinioji ranka — 
Lilija Liaukutė, tinklinio turny
ro k o o r d i n a t o r ė — L a u r a 
Gražulytė, siaubo filmo režisie
rius — Vytas Čiuplinskas. 

Į Dainavą jaunimas pradėjo 
suvažiuoti penktadienį, 9 v.v. 
Kadangi oras buvo labai ne
dėkingas (lijo ir buvo šalta), 
s u s i p a ž i n i m o laužas buvo 
perkeltas į vidų, kur pagrin
dinės salės židinyje buvo sukur
tas nemažas laužas. Suvažia
vusieji susipažino su nepažįs
tamais . Laužas degė, o visi prie 
jo kalbėjo, juokavo, šildėsi. 
Vėliau, kelių „DJ" pastan
gomis, vyko ir šokiai. 

Šeštadienio rytas išaušo vėso
kas ir debesuotas. Pavalgę pus
ryčius, dalyviai rinkosi lauke 
prie didžiulės Lietuvos vėliavos 
„Atsi t ikimo, vėl!" atidarymui. 
Paul ius Ju rgu t i s pasveikino 
visus atvykusius, supažindino 
su štabu ir t rumpai apibūdino 
atsitikimo tikslą ir darbotvarkę. 
Vytas Čiuplinskas paaiškino 
siaubo filmo filmavimo detales. 
S iaubo filmo pavad in imas : 
„Dainavos Juzė". Jis sekė ame
rikietiškų filmų serijos „Friday 
the 13th" tematiką. Juzė grįžta 
iš numirusių nepatenkintas ir 
piktas, norįs kankinti visus 
Dainavos svečius. Juzę vaidino 
V y t a u t a s Braziūnas. Filma
vimas turėjo vykti šeštadienio 
dieną, vakarą ir naktį. Kiek
vienas atsit ikimo dalyvis turėjo 
sau sugalvoti mirties būdą. 

Po visų paaiškinimų kai kurie 
dalyviai pradėjo „ruoštis" savo 
mir t ims, o likusieji susirinko 
prie Rambyno kalno t inklinio 
tu rnyru i . Žaidė šešios koman
dos. Turnyras labai ilgai tęsėsi, 
nes norėta su kiekviena koman
da bent po vieną kartą rungty
niaut i . Turėjo būti pietų per
t r auka , nes šeimininkas ir jo 

padėjėja kepė šašlykus, bet kai 
žaidėjai grįžo į salę, viskas jau 
buvo suvalgyta!!! Žaidėjai pyko, 
kad smaguriautojai nepaliko nė 
vieno kąsnelio. Žaidėjams buvo 
duotos graužti daržovės, kad ne-
apalptų nuo bado. Po „vaišių"' 
tęsėsi čempionatas, nors nebuvo 
t ik rų laimėtojų. Kitur vyko 
siaubo filmo filmavimas, buvo 
g i rd imi ak to r ių šauksma i , 
verksmai, r iksmas. 

Vakarinė programa buvo pra
dėta diskusijomis. Šio savait
galio ruošėjai norėjo, kad įvai
r ių organizacijų jaunimas susi
rinktų neutralioje vietoje (geras 
pavyzdys — Dainava), pakal
bėtų jų rūpimais klausimais: 
ap ie padėt į Lietuvoje, k a s 
vyksta jaunimo organizacijų 
veikloje, kaip jaunimas gali 
padėti Lietuvai, kaip galima 
išlaikyti lietuvybę išeivijoje. 
Detroito jaunimas progresyviai 
galvoja: visų jaunimo organiza
cijų tiksliai yra panašūs — kiek
viena organizacija tik ki taip 
juos realizuoja. Kodėl negalima 
visiems dirbti kar tu? 

P. Jurgut is perskaitė „Drau
go" dienraštyje gegužės mėnesį 
išspausdintą vedamąjį „Kad 
komedija nevirstų tragedija". 
Vedamasis buvo apie Lietuvos 
a m b a s a d o r i a u s Vaš ing lone 
Stasio Lozoraičio atleidimą, taip 
pat dviejų išeivijos organizacijų 
p i r m ū n ų s u t i k i m ą nau ja i 
p a s k i r t a m ambasador iu i ir 
kitus reikalus. Dalyviai ste
bėjosi, kad bandoma skaldyti 
išeiviją (jiems taip pat buvo 
įdomu, kam priklausė vedamo
jo autor iaus inicialai J.B.). 
Padėtis Lietuvoje yra labai 
sunki. Truks daug metų, kol 
tau ta bus ats tatyta , kol tau
tiečiai galės gyventi normalesnį 
gyvenimą. Jaunimas, susiskirs
tęs į t r is grupes, kalbėjo, kaip 
j a u n i m o organizacijos gal i 
padėti Lietuvai, ką savųjų tarpe 
gali pada ry t i , kad padė t i s 
gerėtų. Diskusijas pertraukė 
vakarienė. Po labai skanios 
vakarienės diskutuota ta pati 
tema. Jaun imas priėjo išvados, 
kad geriausia pagalba Lietuvai 
būtų asmeniška pagalba. Baigę 
mokslus, t u r ė t u m e vykt i į 
Lietuvą ir, pagal savo suge
bėjimus, parodyti, kaip dirbama 
laisvame pasaulyje, nes Lietu
vos darbininkai neturi tiek pa
tyrimo, kiek mes turime įvai
riuose darbuose. Daugiausia 
pagalbos reikia verslo, preky
bos, technologijos, medicinos ir 
teisės srityse. Net paprasčiau
sias raštinės tvarkymas padėtų 
daugeliui Lietuvoje. 

Baigus šias diskusijas, P. Jur
gutis „Atsitikimo, vėl!" daly-
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AKADEMIKAI SKAUTAI, 
SKUBĖKIT REGISTRUOTIS 

STOVYKLAI 

Akademinio Skautu gūdžio New Yorko skyriaus nariai ir ^ ^ J ^ ^ ^ ^ p ^ ^ ^ ė s 

vius supažindino su Paul ium 
M a r k e v i č i u m iš Londono , 
Pasaul io Lietuvių J a u n i m o 
Kongreso studijų dienų koor
dinatorium. Paulius lanko JAV 

TARP KUKURŪZŲ 
Tulpių pumpurai beveik spro

go, laukdami pavasario, kad 
ir Kanados Lietuvių Jaun imo galėtų sužydėti. Taip pat ir 

_ _ _ . . • . • • i • i l _ -
sąjungos telkinius, ieškodamas 
pagalbos PLJK studijų dienų 
ruošimui. Studijų dienos vyks 
„Strawberry Hill" (prie Lon
dono) 1994 m. liepos 24-31 
dienomis. Kai kur i e „pasi
skundė", kad kongreso atstovai 
kongreso metu daug ką nutar
davo, bet grįžę namo net nepra
nešdavo savo skyriams, kas bu
vo kongreso n u t a r t a , o ką 
b e k a l b ė t i ap ie n u t a r i m ų 
vykdymą. Buvo siūlyta, kad 
studijų dienose būtų nus ta ty t i 
realūs projektai, kuriuos LJS 
s k y r i a i g a l ė t ų į v y k d y t i . 
Konkrečios idėjos palengvintų 
šį darbą. Vienas pasiūlymas 
buvo visų „Atsit ikimo, vėl!" 
dalyvių pri imtas: kiekvienas 
L ie tu j ių J a u n i m o sąjungos 
skyrius turėtų įdarbinti bent 
vieną Lietuvos jaunuolį ameri-
kietiškoje firmoje savo mieste. 
Tas jaunuolis išmoks savo pro
fesijos detales ir, grįžęs namo, 
galės pagerinti darbo sąlygas 
savo darbovietėje. Labai svarbu, 
kad šie j aunuo l i a i mokėtų 
kalbėti angliškai. 

Diskusijos baigėsi 1:30 v.r. 
Nemažas skaičius dalyvių dar 
tęsė pašneksį apie gal imas 
temas studijų dienoms. Buvo la
bai ve r t inga t u r ė t i tok ias 
diskusijas. J aun imas susirinko 
į bendrą šeimos ra tą (nesu-
siskirstę pagal organizacijas) 
dirbti bendram tikslui — Lietu
vos gerovei. Mes esame viena 
t au ta , vienos tau tos vaikai. 
Tautos negalima skaldyti , nors 
lietuvių tarpe dar bandoma taip 
daryti. Tikimės, kad ir kitų 
miestų jaunimo organizacijos 
suruoš panašų įvykį savo mies
tuose. 

Dalis jaunimo rinkosi prie 
laužo (šį kartą lauke), kiti liko 
savo kambariuose, dar kiti bai
gė filmuoti siaubo filmą (ar jis 
bus kada viešai rodomas?). Nesi
norėjo, kad ši nak t i s greitai 
baigtųsi. Lauke pasidarė labai 
šalta, todėl visi grįžo pasišildy-

studentai ateitininkai laukė 
pavasario ir pirmos metinės 
šeimos šventės Urbanoje . 
Šeimos šventė buvo Studentų 
Ateitininkų sąjungos centro 
valdybos ir Urbanos draugovės 
ruošiamas savaitgalis, kuris 
vyko balandžio 16-18 dienomis. 
Žiemos akademijoje kilo mintis, 
kad gal kartais ateitininkų 
šeimyniškumo principas yra 
pamirštas ir tik apibūdintas: 
„tai reiškia būti geru šeimos 
nariu, savo šeimoje ir plačiame 
pasaulyje". Kai kuriems studen
tams kilo klausimas, kaip mes 
d a b a r , ka ip s t u d e n t a i , 
t u r ė t u m ė m įgyvendint i šį 
principą? Centro valdyba, iš
girdusį sąjungos norus, pradėjo 
planuoti savaitgalį Urbanoje 
šeimos-teina. 

Lidija Ringienė sutiko būti sa
vai tgal io paska i t in inke . L. 
Ringienė anksti iš savo Palos 
Heights namų išvažiavo, kad 
galėtų jau dešimtą valandą ryto 
pradėti. Dvidešimt studentų iš 
Urbanos ir Čikagos klausėsi jos 
paskaitos, kurioje kalbėtoja 
įdomiai aiškino, kaip įvairiose 
v ie tose pasaulyje šeimos 
s t ruktūra kartais skiriasi nuo 
krikščioniu šeimos struktūros. 
Ji taip pat apibūdino, kaip įvai
riose kultūrose skiriasi vedybų 
reikšmė. Kalbėjo ir apie kylantį 
abortų skaičių Pabaltijo vals
tybėse . B a i g d a m a savo 
paskaitą. L. Ringienė pravedė 
ver t ingas diskusijas, kurių 
klausimai buvo sutrumpinti iš 
..Binzinger Family Life Pro-
gram". Diskusijų metu kilo 
daug klau^.mų, todėl ateityje 
Centro valdyba stengsis per 
įvairius savaitgalius pasikvies
ti t inkamus paskait ininkus, 
teologus ir kunigus , kur ie 
galėtų padėti studentams iš
spręs t i .ok ius s u n k i u s 
klausimus Atėjus pietų laikui, 
buvo sunku s tudentus ati
t r auk t i nuo diskusijų, nes 
visiems buvo taip įdomu. Per 

ti šokių salėje. Šoko ilgai, nes pietus studentai toliau disku-
saulutė pradėjo tekėt i , o kai tavo šeimos temą 

studentais ir pravedė įžodį. Tuo 
metu Audra, Vytas ir Vida tapo 
pilnateisiais s tudentais ateiti
ninkais. Visa sąjunga pasveiki
no naujus savo nar ius . 

Nors jau buvo vėlu ir studen
ta i pasijuto alkani, buvo laikas 
atl ikti anksčiau atidėtą pra 
timą. Prat imas reikalavo, kad 
studentai susiskirstytų į grupes 
ir suplanuotų stovyklos pro
gramą tuo atveju, jei Centro 
valdyba pavėluotų a r paklystų 
pakeliui į Dainavą. Kilo mintis, 
kad tuo atveju studentai galėtų 
paauko t i savo la iką d i rb t i 
vadinamose ..soup kitchens" ar
ba aplankyti senelių prieglau
das netoli Dainavos. Kiti siūlė, 
kad studentai tu rė tų išnuomo
ti filmus, kurie apibūdina Kris
t aus gyvenimą ir padiskutuot i , 
kaip skirtingi menininkai vaiz
duoja Kristų. Buvo ir k i t ų 
minčių. Vėliau studentai išvyko 
p a v a l g y t i į va i r i uose r e s to 
r a n u o s e . Po v a k a r i e n ė s 
sugr įžus ių l a u k ė l i n k s m a -
vakaris. 

Sekmadienio programa buvo 
daug laisvesnė. Iš ryto studen
tai patys pasirūpino pusryčius. 
Paskui susirinko Crystal Lake 
parke kur Kavalieriai (Kastytis. 
Aras ir Vytas) paruošė n uosta 
bius pietus. Ten buvo laiko vėl 
iškylauti su „roller b lades" ir 
pažaisti tinklinį, nors ir t r ūko 
t inklo. Popiet Urbanos s tuden
ta i grįžo į savo butus , o Čikagos 
studentai išvyko namo. 

Nauja Centro valdyba suor
ganizavo savai tga l į . S a u s i o 
mėnesį Studentų Ate i t in inku 
sąjunga Dainavoje 'per Zuper-
savaitgalį) po ilgų diskusijų išsi
rinko šią naują Centro valdybą. 
Šiuo metu Centro valdybos sos
tas y ra Urbanoje. kur Cen t ro 
valdybos s tudentai lanko Il
l inois un ive r s i t e t ą . C e n t r o 
valdybą sudaro: p i rmin inkė — 
Julija Krumplytė . vicepirmi
ninkė — Audra Baleišytė, iždi
ninkas — Tomas Vasi l iauskas , 
penkmečio plano koordinatorė 
— Vida Riškutė, vytas — V y t a s 
Pabedinskas, vicevytas — Lora 
Krumplytė. Ka r tu su CV dirba 
Audra Venclovaitė ir Gytis Liu-
levičius. Su Centro valdyba va
saros metu gal ima susis iekt i 

S k a u t a i akademikai , ku r jūs 
esa te? Jubil iej inė skautų sto
vyk la ne t rukus prasidės (liepos 
31 d.), o jūsų tik mažas būrel is 
užsiregistravo! 

Akademin io Skau tų sąjūdžio 
p a s t o v y k l ė s p a v a d i n i m a s — 
G A U D E A M U S . Pas tovyk lės 
v a d i j ą s u d a r o ( p a t e i k i a m e 
nepi lną sąstatą): v i rš in inkas — 
fil. Kęstut is Ječius, pavaduotoja 
— fil. Gina Mačiulienė, komen
d a n t e — fil. Ramoną Steponavi
č iū tė , programos vedėjas — fil. 
R i m a s Griškelis, svečių priėmi
m a s — fil. Danu tė Eidukienė. 
ižd in inkas — fil. An tanas Rau-
chas , ūkio skyrius — fil. Vytenis 
K i r v e l a i t i s , i šky los — fil. 
Audr ius Remeikis. 

Ši stovykla bus ypat inga tuo, 
kad pirmą kar tą joje dalyvaus 
skau ta i ir skautės iš Lietuvos. 
Lie tuvos Korp! Vytis pirmi
n i n k a s senj. Rolandas Kačins
k a s ir t .n . Jolita Buzai tytė (abu 
Vilniaus universiteto studentai) 
kalbės apie Akademinį Skau tų 
sąjūdį Lietuvoje. Programoje 
n u m a t y t a šios temos; 

1. L i e t u v y b ė s i š l a i k y m a s 
mūsų ta rpe 

2. ASS išeivijoje 
3 . B e n d r a d a r b i a v i m a s su 

L ie tuva 
4. Susipažinkime su Lietuvių 

Bendruomene. 
Stovyklos registracija tvarko 

J u b i l i e j i n ė s s tovyklos iždi

ninkas s. Algimantas Milašius: 
45 Little Creek Dr., Lockport, IL 
60441, tel. 708-301-3452. Sto
vyklos registracijos mokestis — 
55 JAV dol. Čekius rašyti 
Lithuanian Scouts Association, 
Inc. Stovyklos mokestis: v ienai 
savaitei (9 dienos) - 170 dol.; 
pilnam laikui (12 dienų) - 22į6 
dol. Savaitgalio stovyklautojai 
turės mokėti 25 dol. u ž parą. 

I stovyklą nepamirškite ats i 
vežti savo asmeniško d raud imo 
korteles. Turėsi te t a i p p a t 
užpildyti šias formas: Agreo-
ment to Release (LSS), Medical 
Agreement (LSS), Heal th His-
tory Record ir Personnel Record. 
Turint klausimų, k r e i p t i s i 
GAUDEAMUS viršininką f i l 
Kęstutį Ječių: 1310 Wayside 
Dr., Villa Park , IL 60181-3524, 
tel . 708-832-2809. 

Skubėkite registruotis!!! 

Stovyklos v a d o v y b ė 

šiuo adresu: 1300 Vinevvood. 
Willow Springs. IL 60480. Nuo 
rugsėjo mėnesio CV adresas 
bus: Ulini Union, S tudent Acti-
vities Complex #24, 1401 W. 
Green St.. Urbana , IL 61801. 

Kaip minėta , Vida Riškute 
t va rkys SAS penkmečio planą 
Sis p l anas buvo visos sąjungos 
s u d a r y t a s s a u s i o m ė n e s i o 
Zupersavai tgalyje . S tuden ta i 
įsivaizdavo, kokia bus sąjunga 
per 1997 m. Zupersavaitgalį . 
Dabar visiems s tuden tams teks 
įdėti daug darbo, kad įgy
v e n d i n t ų p e n k m e č i o p l a n o 
tikslus. Norintys dirbti su vienu 
iš penkmečio plano komitetų, 
k v i e č i a m i k r e i p t i s į Vida 
R i š k u t ę . G a l i m a su Vida 
susisiekti: Ulini Union, Student 
Activities Complex #24 1401 W. 
Green St.. Urbana . IL 61801. 
Vida tikisi su visais s tudenta is 
dirbti sąjungos t ikslų įgyven
dinimui. 

J u l i j a K r u m p l y t ė 

M A N O V A R D A S 

Vėjeliui tebepučiant, * 
Atmerkiau akis — 
Ištraukiau savo praeitį. 
Kalbėjo m a n mirtis... 
Juodos akys smaugt mėgins,-1 

Baugus balsas numarins mane? 

Ne... į 
Emocijoje a š gyva, 
Tvirta širdis ir siela, 
Žemė mano motina — 
Štai mano galvosena... 

Ten, kaip lietaus švelnūs lašai , 
Skambėjo ir mano da ina . 
Ir sapnuose, debesyse 
Gimiau a š gyva. 
Žvaigždės, mano žiburiai , 
Neišduos manęs. 
Mylimos širdies. 

Bet žiburiai išblėso 
Ir skausmas širdį plėšė. 
Tarė mano vaikams: 
Mirsit'jūs... mirsit jūs! 
Jūsų m e n k a siela žus, 
Degsit j ū s tamsoje, 
Paskęsit savo ašarose... 

Ne' 
Aš tar iau. 
Vaikai mano suėjo, 
Baimei j i e nepatikėjo. 
Užsispyrę žvilgterėjo 
Mirčiai į akis 
Ir išdidžiai joms spjovė, 
Žinodami, kad jie nemirs. 

Ir aš žinojau visada, 
Kad čia mano miškai , 
Čia mano upeliai 
Ir šalti ežerai. 
Čia mano širdis 
Ir čia m a n o siela. 
Kils mano džiaugsmas 
Su trispalve vėliava. 
Akyse mano ašarėlė, 
Mano vardas - LIETUVA! 

Karol is Ž u k a u s k a s 

'Eilėraštis sukurtas kelionės į 
Lietuvą proga). 

Jaunimo diskusijos birželio 15 d Dainavoje vykusiame „Atsitikimas vėl" 
suvažiavime Dainavoje. Iš k. - Ričardas Kalendra, Julija Krumplytė, Asta 
Tijūnelytė, Lina Šliažaitė, Asta Kazlauskaitė ir Julija Liaukutė. 

kurie dar nėjo miegučio 
Sekmadien į visi a t s ikė lė 

saulutei jau aukš ta i pakilus. 
Kokia graži ir šil ta diena! 
Pavalgę pusryčius, dar nenorėjo 
skirstytis. Vieni ėjo į ežerą 
maudytis, kiti žaidė tinklinį. 
Beveik visi vakarui artėjant iš
važiavo į namus. 

„Atsitikimo, vėl!" organizato
riai labai patenkinti savaitgalio 
pasisekimu. Atvažiavo daugiau 
naujų asmenų negu pirmame 
..Atsitikime". Visi laiką pralei
do kar tu , diskusijos buvo atvi
r o s ir „ š i l t o s " , da lyvavo 
daugelis lietuviškų jaunimo or
ganizacijų veikėjų. Dviejų šimtų 
do le r ių p e l n a s p a a u k o t a s 
Dainavos stovyklai. 

Dabar turėsime laukti „Atsi
tikimo, vėl ,vėl!" O kada jis 
vyks? Sekite spaudą!!! 

VB 

Popiet i/odžio kandidata i 
paskaitė savo įžodžio temas. 
Savo Ienose kandidatai turėjo 
atsakyti i klausimą, kas yra 
a te i t in inka i Kandidatai buvo: 
Audra Baleišytė, Vytas Pa-
bendinska- ir Vida Riškutė, 
įžodžio egzaminų komitetas 
leido Audrai, Vytui ir Vidai 
duoti įžodi Po temų pristatymo 
buvo planu* tas pratimas, bet jis 
buvo atidrtas iki vakaro, nes 
lauke bu-o pirma nuostabi 
pavasario diena, šilta ir saulėta. 

Studentai šitą laisvalaiki 
leido įvairiais būdais. Viena 
grupė apėjo Illinois universiteto 
rajoną, ap/ ūrėjo mokslo pasta
tus. Kita gnqp* žaidė krepšinį. 
Dar kiti - tudentai išriedėjo 
„roller bla.de" iškylai. Vėliau 
visi susirinko šv. Mišioms. Po 
Mišių kandidatai davė įžodį. 
Lidija Rmgienė pasiliko su 

Studentu Ateitininkų šeimos š%ontės Urbanoje dalyviai s.m. balandžio 17 d. 
Nuotr Kazio Mot«kaif io 

http://bla.de
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JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba 
Informacijos Skyrius 

7311 Douglas Circle, La Paima, CA 90623 
• tel. (714) 521-8694 • fax (714) 521-1210 

ERŠKĖČIUOTAS LITO 
KELIAS 

Šį straipsnį apie lito įvedimo 
pirmąsias dienas mūsų skilčiai 
atsiuntė iš Lietuvos „Lito" sa
vaitraščio redakci jos na rė 
Veronika Poskočinienė. 

E. K. 

Litas — lauktas kai kurių 
žmonių daugiau kaip penkias
dešimt metų (vienas žmogelis 
prieškarinės Lietuvos 50 litų 
banknotą pirmąją pinigų kei
timo dieną bandė išsikeisti į 
naująjį pinigą), nesukėlė tokio 
džiaugsmo, koks būtų užplūdęs 
visus prieš pusantrų metų Sąjū
džio euforijos laikais. Naująjį 
pinigą Lietuvos gyventojai pri
ėmė nepatikliai — ar neatsitiks 
su jais, kas atsitiko su talonais, 
nuvertėjusiais per savo egzis
tavimą apie šimtą kartų? Tai 
kas, kad pradinis lito kursas 
dolerio atžvilgiu — 4,5 lito už 
dolerį. Kas, kad per pirmąją sa
vaitę doleris atpigo iki 4,3 lito... 
Tai dirbtinių antiinfliacinių 
priemonių, kur ių Lietuvos 
bankas ėmėsi dar prieš lito 
įvedimą, rezultatas. Tik vargu, 
ar tos priemonės gali būti 
ilgalaikės, nes nėra susietos su 
konkrečiomis bendromis Banko 
ir Vyriausybės programomis. 

Taigi, erškėčiuotas lito kelias 
nuo pat jo spausdinimo. Tiesa, 
naujojo pinigo krikštatėviai — 
Lito komitetas, sudarytas iš pre
zidento, premjero ir Lietuvos 
Banko valdybos pirmininko — 
optimistiškai pažadėjo Lietuvos 
naujajam pinigui, jeigu ne visai 
tiesų, tai bent jau apytiesj ir 
nelabai duobėtą kelią, kurį 
palengvinti turėtų laukiamos 
užsienio investicijos. 

Nuo pat pradžių į Lito komi
teto pare iškimus k r i t i ška i 
pažvelgė Lietuvos verslininkai. 
Jie tepritarė valstybinės valiu
tos įvedimui, tačiau visus kitus 
Lito komiteto sp rend imus 
paskelbė laiką neteisėtais. Pri
vataus kapitalo sąjungos kole
gija (Verslininkų sąjunga, Vers
lininkų asociacija ir Nuo
savybės saugos kongresas) 
sukritikavo draudimą atsi
skaitinėti Lietuvoje užsienio 
valiutomis, reikalavimą dekla
ruoti pajamas ir Lietuvos Banko 
užsimojimą monopolizuoti 
banku bei kreditų sistemą. 

Lietuvos Banko valdybos 
pirmininkas Romualdas Viso
kavičius bendrame bankininkų, 
verslininkų ir žurnalistų susi
tikime kategoriškai pareiškė 
nenusi le is iąs vers l in inkų 
reikalavimams. Juo labiau, kad 
vėliau tame pačiame susitikime 
ir verslininkai prasitarė ne 
visais klausimais esą vieningi. 

Romualdo Visokavičiaus ini
ciatyva, prieš lito įvedimą buvo 
įkurtas Lito žurnalistų klubas, 
todėl spaudos, radijo ir tele
vizijos atstovai apie pirmąsias 
lito dienas gaudavo šviežiausią 
informaciją. Tad visa Lietuva 
greitai sužinojo pirmosios pini
gų keitimo dienos ..prisvilusį 
blyną" — išsiblaškiusi ka
sininkė, užuot pakeitusi klien

tui 4,500 talonų nustatytu san
tykiu 1:100, atskaičiavo 4,500 
litų. Istorija baigėsi tik po poros 
savaičių — tiek laiko prireikė, 
kad gausiai apdovanotasis 
atsišauktų... 

Oficialusis pirmųjų lito 
žingsnių įvertinimas — labai 
geras. Kurį laiką Lietuvos 
Banke ekspertu dirbęs JAV 
bankininkas Antanas Grina 
pripažino, kad Lietuvos finansų 
sistemos įstatymai yra liberalūs 
ir aiškūs, neprieštaraują eko
nomikai. Tarptautinio valiutos 
fondo atstovas Lietuvai Pierre 
Hedforce išsakė TVF valdybos 
nuomonę: L ie tuva įvykdė 
įsipareigojimus Tarptautiniam 
valiutos fondui ir toliau galės 
naudotis jo lėšomis. Teigiamai 
įve r t in ta Lietuvos Banko 
vykdyta iki lito įvedimo mone
tarinė politika, padėjusi bent 
kiek pažaboti infliaciją ir išsau
goti subalansuotą biudžetą. 
TVF atstovas įvertino ir dis
ciplinuotą atlyginimų padi
dinimą, kuris nesukėlė naujos 
infliacijos bangos — o to buvo 
bijota. 

Tačiau Tarptautiniame valiu
tos fonde būta ir būkštavimų. 
Jiems neaiškus buvo indėlių in
deksavimo efektas. Bijota, kad 
bus apsunkinta biudžeto išlaidų 
dalis. Iki šiol nepasitenkinimą 
kelia prekybos ir muitų tari-
fai,kurie įsigalioja nuo liepos 15 
dienos. Jie galį sukelti įvairių 
komplikacijų. 

Dažnai Lietuvos Banke va
dovybės buvo teiraujamasi dėl 
valiutinių sąskaitų bankuose. 
Tačiau dar 1993 metų balandžio 
28 d. paskelbtame Lito komiteto 
pareiškime Nr. 1 buvo aiškiai 
pasakyta, kad konvertuojamos 
valiutos indėliai, laikomi Lietu
vos bankuose, nebus prievarta 
keičiami į litus. Indėlininkai 
galės visuomet turimą kon
vertuojamą valiutą atsiimti 
valiuta arba litais pagal nusta
tytą tos dienos oficialų kursą. 
Juridiniai asmenys, taip pat ir 
personalinės įmonės, vykdan
čias verslo operacijas, galės 
laikyti konvertuojamą valiutą 
užsienio bankuose , gavę 
Lietuvos Banko leidimą. 

Lietuvos bankas nuo pirmos 
lito įvedimo dienos stengiasi 
išlaikyti pastovų jo kursą. Kol 
kas tai ne visiškai pavyksta 
padaryti ir pastebima dolerio 
kurso lito atžvilgiu mažėjimo 
tendencija. Dėl to gali nukentėti 
pramonės įmonės, eksportuojan
čios produkciją. 

Liepos 8-ąją dieną į apyvartą 
jau buvo išleista 162 milijonai 
723 tūkstančių litų. Į Lietuvos 
banką visiems laikams sugrįžo 
14 milijardų 724 milijonai 
talonų — pusė to kiekio, kuris 
buvo apyvartoje. Kadangi tai 
padary ta per pusę pinigų 
keitimui skirto laiko, banki
ninkai įsitikinę , kad litas 
ateina į rinką normaliai. 

O gyvenimas? Kainos, pasi
ke i tus p in igams , nelabai 
pasikeitė. Parduotuvėse grąžą 
vien litais ir centais žadama 

Ne v i s u o m e t J A V ir 
Kanados santykiai buvo šiltai 
kaimyniški - 1812 m. liepos 12 
d. Amerikos kariuomenė 
įsiveržė į Kanadą. 

Kauno prekės Los Angeles. Kairėje architektas-stanbininkas Rimas 
Mulokas. Kauno-Los Angeles miestų brolystės komiteto pirmininkas, ir 
Romas Bubnelis, LITPoliinter ir Ancorobank prezidentas ir Kaune miestų 
brolystės komiteto narys, prie dalies kauniečių gaminių. Jų pastangomis dau
giau kaip 50 ties bendrovių gamyba bus eksponuojama per „Lietuvių dienas 
— Los Angeles" ir JAV-Lietuvos Verslo konferencijoje ir Prekybos Expo. 

atiduoti nuo liepos penktosios 
dienos. Deja, dar ir liepos 9-ąją 
grąža buvo atiduodama talo
nais... Vienas Lietuvos Banko 
valdybos pirmininko pavaduo
tojų, Aivaras Karalius, pati
kino, kad bankai pinigų turi pa
kankamai, jie turėjo jų užtek
t ina i pateikti ir prekybi
ninkams. Tačiau gal dalis litų 
pradingsta kolekcionierių stal
čiuose, o gal pardavėjos duoda 
grąžą talonais, nes juos labiau 
įpratusios skaičiuoti... Truputį 
erzina žmones tai, kad nėra 
mažų nominalių popierinių litų, 
o litų monetos labai panašios į 
centus. Mažų nominalų litai, ko 
gero. pasirodys už pusmečio. 

Tad lito kelias dar tik prasi
deda. Nors LDDP konferencijoje 
Lietuvos Bankas buvo apkaltin
tas neturįs monetarinės poli
tikos perspektyvos, bankininkai 
tikisi atrasti būdų, kurie padėtų 
pasiekti pastovų ir galutinį 
Lietuvos ekonomikos lygiui lito 
kursą. Be to, jie pasiryžę nepasi
duoti jokių visuomenės sluoks

nių įtakai - nei pramoni
ninkams, nei verslininkams, nei 
dar kam nors... Vis dėlto, kol 
Vyriausybė ir Lietuvos Bankas 
neturi konkrečių veiksmų pro-, 
gramos bent artimiausiems, 
mėnesiams, abejonių netrūksta. 

Prognozių dėl lito ateities 
esama įvairių, jos mažiau 
optimistiškos, negu banki
ninkų. Buvusi premjerė Kazi
miera Prunskienė teigia, kad 
dar metus — pusantrų vieną di
džiausių valstybinės politikos 
problemų bus rūpinimasis lito 
stabilizavimu, jo emisijos 
reguliavimu. Kitas buvęs 
premjeras, Bronislovas Lubys, 
mano, kad lito stabilizavimas 
turėtų prasidėti rugsėjo mėnesį, 
ir tai priklausys nuo ūkio padė
ties. Ekonomikos mokslų dak
taras iš Toronto (Kanada) 
Valdas Samonis, vertindamas 
lito įvedimo tvarką, pasigedo 
tvirto Lietuvos Banko Įsiparei
gojimo prieš Lietuvos žmones ir 
pasaulį ginti litą apibrėžtame 
kurso diapazone. 
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UNIONTOURS 
Kelionės į Pabaltijį 

LIETUVA '93 

Specialūs patarnavimai: 
* pigesni lėktuvo bilietai 
* susirinkimai, suvažiavimai 
* viešbučiai Vilniuje ir kituose miestuose 

Aplankykite tėvynę! 
* Individualios ir biznio kelionės 
* įvairios grupinės kelionės 

Patncia Laufer — patarnauja susisiekime keliais 
Enc Landsberg — patarnauja susisiekime oru 

1-800-451-9511 

Įsteigta 1931 
UNIONTOURS 

79 Madison Ava . , New York, N.Y. 10016 
Tai : 212-683-9500 Fax: 212-683-9511 

S4S \>N«v>**> *•*•. * • '$ 

BALTIC INFORMATION. 
Pagaliau — „Baltic Information" Baltijos valstybių verslo 

įmonių informacinė knyga jau čia! ..Baltic Information" — 
geriausias informacijos šaltinis — verslininkų ir keliautojų 
Biblija. Arti 300 puslapių teisinga, naujausia informacija 
apima Lietuvą, Latviją. Estiją ir Kaliningrado sritį, paliesdama 
šiuos punktus; 

* Pilnas verslo įmonių sąrašas (kontaktai. tel/fax nu
meriai) 

* Patarnavimai: viešbučiai, restoranai, išnuomojami 
automobiliai, transportacija, smulkioji prekyba, komu
nikacija 

* Teatrai, muziejai, sportas, įvairios pramogos 
* Valdžios įstaigos 
* švietimo įstaigos 
* įvairios žinybos 

Jeigu domitės Baltijos kraštais, verslo galimybėmis, 
arba pageidaujate tikslios informacijos, užsisakykite ,,Baltic 
Information". 

$28 čekį arba pašto perlaidą (money order) išrašykite; 
,,New Horizons Tradlng Network" ir siųskite: Baltic 
Information, New Horizon Trading Netvrork, 330 
McKinley Terraeo, Centerport, N.Y. 11721; tai. 
800-255-6486. 

CLASSIFIED GUIDE 
FOR RENT 

Cares? 
Cares. 

Join with us to proclaim 
His Gospel so that all will 

know His love. 
THE MARIANS O f THE 

IMMACULATE CONCEPTION... 
Foundedm 1673, an mternational 
community of Priests and Brothers 
who, through action, teaching the 

povver of Christ's love with locations 
around the vvorld. 

Contact: Fr. Bill Hayward, M.I.C. 
Vocation Director 

Congregation of Marians 
Thompson, CT 06277 

(203) 923-9565 

Gražus 3 kamb. butukas 1 
asmeniui. $275 Į mėn. Kreiptis 
tel. 312-471-0811. 

Išnuomojamas 3 kamb. butas 
prie Marquette Parko su virtuvės 
įrengimais ir šiluma. $380 į mėn. 
Kreiptis tel . 708-425-7160. 

Išnuomojamas 4 kamb. 2 mieg. 
butas su baldais 
Brighton Pk. apyl. 

Kreiptis: tel. 312-376-7883. 

HELP WANTED 

HELP WANTED 
Janitor wanted: $220 per month 
for hallvvay cleaning, grass & snovv 
removal, small repairs & han-
dyman work, 312-434-3810. 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS. 

GRINDIS IR SIENAS 
J. BUBNYS 
737-5168 

Ieškome moters prižiūrėti 2 
vaikus, pamokoms mokykloj pasi
baigus, 3 k. į savaitę, Orland Pk. 
apyl. Skambint: 708-460-9123. 

RACINE KEPYKLA IR 
DELIKATESAI 

Aticaryta 7 dienas savaitėje. Dide
lis pasirinkimas įvairiausių kepinių 
ir namuose gaminto maisto — 

Catering 
6216 S. Archer Ave. 

Chicago, IL 60638 
Tel . 581-8500 

M!S*CELLANtOW-

M A S T E R P L U M B I N G 
COMPANY 

Licensed. Bonded. Insured 
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvei 
ir vonic. s kabinetai. Keramikos Dly-
telės. Karšto vandens tankai, pom
pos. Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius, 
BEN SERAPINAS 708-636-2960 

E L E K T R O S . 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu 

Ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

10%—20°/o—30% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
pas mus 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Stret 
Tel. — (708) 424-8654 

(312) 581-86&1 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
2346 W. 69 St. 
Tel. 776-1486 

MAR0UETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia ių 
reikmenis Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasirinktus reik
menis ypatingai progai Pilnai 
užbaigtų foto nuotraukų aptarna
vimas Atidaryta pirmadienj ir 
ketvirtadieni vakarais iki 8 valan
dos Antrad.ir trečiad susikalbesit 
lietuviškai. 

3314 West63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 

IMEX AMERICA, INC. 
524 State Line Rd. 

Calumet City, IL 60409 
Nuomoja automobilius Lietuvoje, 
siunčia automobilius, labai greitai 
perveda dolerius Į Lietuvą. 
Tel 7 0 8 - 8 6 8 0 0 4 9 , Fax 
708-868-8642. Skambinkite darbo 
dienomis 9 v.r .—5 v.v. 

Galima išsinuomoti 10 vietų limuziną su 
2 atidaromais stogais, 2 TV, VCR ir 
baru. Labai pigiai! 

Kreiptis: Ted Morawa 
708-423-5333 Office 
312-495-7836 Pager 

arba Mlchaal Zolnlerclyk 
708-594-2633 Res. 

708-962-6077 Pager 

GERIAUSIAS 
LIETUVIŠKAS RESTORANAS 

MABENKA 
7844 S. Cicero Ave. 
Burbank, IL 60459 
Tel. 706-423-7679 

Už pigiausią kainą siūlome skaniausią 
lietuvišką maistą: 
• Kugelis • Cepelinai • Kaldūnai • 
Blynai Dešros ir kopūstai • Skaniau
sia namų gamybos sriuba. 
Išnuomojam salę įvairioms progoms 
(telpa virš 100 žmonių) Darbo vai kas
dien 8 v.r. - 9 v.v.; penktd. šeštd 8 v.r 
- 10 v v Kviečiame apsilankyti! 

•Joe Ir Janina 

Turite problemų su namu? Grei
tai ir kokybiškai atliekame vi
daus bei išorės darbus. Kalame 
..Siding'". Kreipkitės Į VYTĄ ar 
TADĄ. Tel. 312-523-7289. 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis Į Hermis Deckys 

M l S65-6624. Nuo 8 ryto Iki 6 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

Naujos litų ir centų monetos pasižymi paprastumu — pasigendama jos*' 
lietuviško meno. 

Dengiami atogal, kalamas 
,.siding", bei atliekami namų 
vidaus remonto darbai. Skam
binti Sigitui: 312-247-2837 

YVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 

Parduoda • Taiso • Priedai 
ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEWRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
S610 S. Pulaskl Rd. 

Phone (312) 581-4111 

REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(312)586-5959 
(708)425-7161 

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba; 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir Parduodame Namus 
• Apartmentus ft Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida." . 
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KMIECIK REALTORS 
7922 S. Pulaski Rd. 

4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danute Mayer. Ji 
p/otosionaliai, sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui 

J 
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ACCENT REALTY, INC. 
5265 West 95th Street 

Oak Lawn. Illinois 60453 

Bus. 708-636-9400 
R«S. 708-423-0443 

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pirkime 
ir pardavime, mieste ir priemies
čiuose. 

.. * 

Ii 
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REAIMART, INC 
6602 S. PuUski, 

Chicago, I I 60629 
312-583-6100 

BALYS BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauja įvairių nuosavy
bių pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIUI 
Bus 312-585-6100, res. 312-778-3971 

Savininkas parduoda 
„Chateau Lounge" 

skubiai ir pigiai. 
Teirautis vakarais nuo 9 v.v., 

2441 W. 69 St., Chicago, IL, 
arba skambinti 
312-737-6563 

nuo 2 v. p.p. - 5 v. p.p. 

Jei norite Įsigyti labai pel
ningą b iznį kreipkitės į Stan
kūnus Indiana valstijoje. Jie 
parduoda mūrinį pastatą: 7 bu
tai, restoranas ir baras. Pasta
tą galima naudoti bet kokiam 
bizniui. Nupirksite už labai pri
einamą kainą. Skambinti: 

219-874-7330 arba 
407-744-9302. 

INVESTOR VVANTED 
3933 VV. 03 St. 3-story bldg. 
has 3 stores, 5 apts, bsmt, 4-car 
brick garage, fenced yard. 

Re/Max Home Center 
Ask for Frank Z l c , t o l . 

312-735-6000 

IEŠKO DARBO 

Jauna mokytoja iš Lietuvos, kal
banti angl iškai , ieško darbo 
senelių arba vaikų priežiūroj. Nori 
gyventi kartu. Skambinti Mary 
tol: tol. 610-657-4732 

U.S. SAVINOS BOHDS 
THE GREAT AMERICAN INVESTMENT 
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JAV LB Krašto Valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

2711 West 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 
(312) 476-2655 • Fax (312) 436-6909 

MŪSŲ GRAŽIOSIOS 
LIETUVOS VAIKŲ NAMAI 

Iš trijų savaičių š.m. birželio 
mėn. praleistų Lietuvoje, gal tik 
dvi ar trys dienos buvo skirtos 
atostogoms arba pamatyti 
gražias Lietuvos vietas. Kitas 
laikas buvo sunaudotas susipa
žinti, surasti, pamatyt ir supras
ti Lietuvos našlaičius, kūdikių 
namus, vaikų namus, interna
tus, senelių namus, įvairius ju
dėjimus ar organizacijas, kurios 
rūpinasi tų našlaičių likimu ir 
stengiasi jiems padėti. Taip pat 
nemažai laiko buvo skirta 
„Lietuvos vaikų vilties" komi
teto reikalams. 

Lietuvos vaikas našlaitis eina 
per tas visas institucijas nuo 
gimimo, galima sakyti, iki mir
ties. Kūdikių namuose nuo 
gimimo iki šešerių metų, o kar
tais, jei yra nesveikas — invali
das, praleidžia iki 10 metų. 
Paskui vaikų namai, vėliau iki 
18 metų, internatai. Vaikui 
sulaukus 18 metų, jis iš tų ins
titucijų išeina į gyvenimą, 
dažniausiai nepasiruošęs 
gyvenimui nei jokiam darbui. 
Jeigu jis nepritampa visuome
nėje, negauna darbo ar yra in
validas, jis eina gyventi j 
senelių namus, nieko neveik
damas, betiksliai leisdamas 
savo likusio gyvenimo dienas. 

Mes ėjome per tuos namus, tas 
institucijas įvairiuose dideliuose 
ir mažuose miestuose, ir visur 
matėme tą pačią tvarką, tą 
pačią sistemą. Ėjome tol, kol pa
vargome ne fiziniai, bet 
dvasiniai, kol nebepajėgėme 
matyti nuskriausto žmogaus 
žvilgsnio ir kol protas nebeleido 
rasti atsakymo, kodėl tie vaikai 
— tie žmonės yra apleisti ir nu
skriausti. Labai yra sunku 
matyti protiniai atsilikusius ar 
pažeistus ir fiziniai nepajėgius 
vaikus. 

Lietuvoje tikrų našlaičių daug 
nėra. Tose institucijose yra apie 
10,000 vaikų. Iš jų tik 10% tikri 
našlaičiai, kiti — iš sugriuvusių 
ar netvarkingų šeimų, valstybės 
atimti ir ten patalpinti, ar pačių 
tėvų ten palikti. Pora būdingų 
pavyzdžių: Viename internate 
gyvena graži, kaip lėlytė, jauna 
16 metų mergaitė. Išsikalbėjus 
ir įgavus jos pasitikėjimą, 
pasakoja: kai ji buvo 3 metų, o 
jos broliukas 1 metų, jos mama 
juos palikdavo po kelias dienas 
vienus. O kur buvo tėvas? 
Vienas Dievas žino! Jos broliu
kas mirė badu. Tuomet valdžia 
paėmėją ir patalpino į kūdikių, 
paskui vaikų namus, ir dabar ji 
gyvena internate. Jos motina, ji 
žino, gyvena tame pačiame 
mieste, bet jos niekada nuo to 
laiko nėra mačiusi ir nenori 
matyti. Net nežino, kaip motina 
atrodo. Tėvas taip pat gyvena 
tame pačiame mieste, bet jis jau 
turi trečią ar ketvirtą žmoną ir 
yra girtuoklis. Ji viską tai 
pasakoja labai šaltai, atrodo, 
kad jos širdis akmeninė. 
Paklausta, ką galvoja daryti, 
kai sueis 18 metų ir reikės iš 
internato išeiti, atsako: kad eis 
dirbti. Bet dirbti ką? Atsako: 
„Nežinau". 

Kitas pavyzdys: 14 metų ber
niukas internato buvo išsiųs
tas, kaip protiniai nesveikas, 
keliems mėnesiams gydymui į 
nervų ligoninę. Grįžus iš ligoni
nės, internato direktorius 
pagalvojo, kad gal jam bus 
geriau namie pas mamą, bent 
vasaros metu, kai nėra interna
te pamokų. Po trijų dienų tas 
vaikas grįžo atgal į internatą ir 
prašėsi daugiau nebūti siunčia
mas namo. Paklausiau: „Kodėl 
tu nenori gyventi namuose pas 
mamą". Jis atsakė: „Ji geria, ji 
manęs nenori, man čia ramiau". 

Kitas jaunuolis, jau 22 metų. 

Jis turėtų būti išsiųstas į 
senelių namus, nes yra in
validas, serga nepagydoma 
cerebralinio paralyžiaus liga, be 
vežiojamos kėdės negali niekur 
pajudėti. Tačiau šio internato 
direktorius labai daug dėmesio 
kreipia į jaunuolį ir stengiasi, 
kiek galima ilgiau išlaikyti pas 
save. Sis vyrukas labai gabus, 
poetas. Jis tikras našlaitis, tėvai 
mirę, bet kažkur gyvena jo 
sesuo. Internato direktorius 
stengėsi ir surado jo seserį, 
manė, kad ji paims brolį ir 
globos. O brolis labai laukė 
sesers, rašė jai gražiausias eiles, 
ją tiesiog dievino. Atvažiavo 
sesuo, pamatė savo invalidą 
brolį, apsisukusi — nei labas nei 
sudie — nepasakiusi išvažiavo! 
Ką galėjo jausti tas jaunuolis, 
kad net artimiausias žemėje 
likęs gyvas asmuo jo nenori! 

Tai tik pora pavyzdžių, kurie 
vaizduoja mūsų Lietuvos ne
laimingų vaikų gyvenimo 
tragediją. 

Lankant kūdikių namus, ma
tai daug nenormalių gimusių 
vaikų. Išsikalbėjus su viena 
gailestinga sesele, kuri dirba 
tuose pačiuose kūdikių 
namuose jau 17 metų, sako, 
kad, jei anksiau gimdavo 1% 
nenormalių vaikų — tai buvo la
bai daug. O dabar, jei gimsta 1% 
normalių vaikų, tai labai gerai. 
Labai daug gimsta su cerebrali
niu paralyžium, protinėm bei 
fizinėm negaliom. Kodėl taip 
yra? Atsakymas sunkus: ap
linkos tarša, alkoholizmas, ne
tvarkingas šeimų gyvenimas, 
motinos nepasiruošimas, gim
dymo trauma ir t.t. Čia yra 
kalbama ne apie normalių 
šeimų gimimo statistiką, bet 
apie šeimas, kurių vaikai atsi
duria našlaitynuose. Šie namai, 
šios institucijos yra išlaikomos 
valstybės — švietimo, socialinės 
apsaugos arba sveikatos minis
terijų. Kai kurie yra išlaikomi 
miestų savivaldybių. Visi jie yra 
tvarkomi vienodai, ta pačia sis
tema. Vaikai tur i pastogę, 
pavalgydinti, apvilkti, leidžiami 
į mokyklą. Aišku, jiems daug ko 
trūksta, nes kraštas išgyvena 
ekonominę krizę. Užsienis: 
vokiečiai, švedai remia kai 
kada, atsiųsdami vaikų namam 
žaislų, drabužių, vaistų ir t.t 
JAV LB Socialinių Reikalų 
tarybos paskatintos, jau beveik 
visos JAV LB apylinkės globo
ja po vieną vaikų instituciją. 

Einant per tas institucijas, 
pasigendi kažko kito, vaikai 
aprūpinti — jų fiziniai poreikiai 
yra patenkinami, bet... Vaikai, 
kurie gyvena neturt ingose 
šeimose, galbūt gyvena blo
gesnėse materialinėse sąlygose, 
bet jie turi namus, turi tėvus, 
šeimas, turi užuovėją, kur gali 
pasislėpti nuo gyvenmo netei
sybės ir audrų. Vaikam, gyve
nantiems institucijose, trūksta 
šilimos ir šeimos meilės. Tai 
labai ryšku, lankant protiniai 
atsilikusius, nes jie nemoka 
slėpti savo jausmų. Labai daug 
priklauso nuo institucijos ve
dėjo. Kuris tikrai rūpinasi savo 
auklėtiniais, matai pastangas 
padėti vaikams. Atsilikę vaikai 
paprastai turi kokią ypatingą 
jiems Dievo duotą dovaną. Tie, 
kuriems rūpi vaikų likimas, 
stengiasi atrasti tai, ką tas 
vaikas gali pajėgti pasiekti. 
Kitiems darbas vaikų namuose 
yra tik pragyvenimo šaltinis. 
Vaikai eina per tuos namus 
fiziniai aprūpinti, neišmokomi 
net patys apie save kaip reikia 
apsitvarkyti, o sulaukę 18 metų, 
paleidžiami į pasaulį. Tai dar 
sovietinė s is tema, žmonės 
auginami, lyg jie būtų kokie 

„Lietuvos Vaikų vilties" globojamų mergaičių trijulė (iš kairės): Vilma 
Ivanauskaitė iš Panevėžio, Laura Švambrytė iš Šiaulių ir Žydrė Tumosaitė 
iš Vilniaus. 

Nuotr. Jono Tamulaičio 

daiktai. Kalbant su ministe
rijomis dėl šios sistemos ir klau
siant, ar, pavyzdžiui, vaikai 
negalėtų būti mokomi virti, in
dus p l au t i , savo aplinką 
tvarkyti, buvo atsakyta, kad yra 
tokia sistema — ir šiuo metu 
nėra kitos sistemos, kuri galė
tų pakeisti esamą. O, be to, jei 
tie vaikai patys dirbtų, nerei
kėtų tiek darbininkų. Žmonės 
prarastų darbą. Mažai kam rūpi 
vaikas, augantis žmogus. Lietu
voje pradeda steigtis įvairios 
privačios institucijos, kurios, 
suprasdamos našlaičių, invalidų 
vaikų problemas, pradeda pa
čios kurti savo, daugiau šiai 
dienai ir reikalavimams pri
taikytas, sistemas. 

Vilniuje, Kaune ir kituose di
desniuose miestuose invalidų 
vaikų tėvai savo iniciatyva stei
gia mokyklas-internatus, in
validų vaikų habilitacijos namus 
invalidam vaikam, kur jie 
atvežami iš ryto, o vakare 
grąžinami į šeimą Čia vaikui 
teikiama medicininė, mokomo
ji programa ir duodama mora
linė paskata, kurios k bai reikia 
invalidų tėvams. Teko būti 
poroje tokių institucijų. Jos la
bai gražiai ir profesionaliai 
tva rkomos , daug dėmesio 
kreipiama į aplinką. Tos in
stitucijos sunkiai išsilaiko, nes 
yra privačios, stengiasi gauti ir 
gauna šiokią tokią paramą iš 
užsienio. Jos vertos paramos, 
nes atlieka tikrai pagirtiną 
darbą. 

„SOS Lietuvos agentūra" 
veikia Vilniuje. Jai vadovauja 
Elena Kubilienė. Ji rūpinasi 
vaikais ir neturtingom šeimom. 
Šelpia neturtingas šeimas rū
bais ir kitais re ikal ingais 
dalykais. 

Bendrija „Viltis", tai drau
gija, kuri rūpinasi protiniai 
atsilikusiais vaikais. Jai vado
vauja Amanda Lagunova. „Vai
kų Tėviškės namai", kuriuos 
planuoja statyti prelatas V. 
Kazlauskas. „Lietuvos vaikų 
fondas", kuriam vadovauja 
Juozas Nekrošius, stengiasi 
išimti vaikus iš namų ir patal
pinti šeimose. Ši institucija dir
ba kartu su Christian Chil-
dren's Fund (USA Richmond). 
Per šią organizaciją mūsų 
krepšininkas Šarūnas Marčiu
lionis remia 120 našlaičių, kurie 
yra išimti iš vaikų namų ir 
patalpinti šeimose. 

„Gražinos Landsbergienės 
vaikų fondas", kuris šiuo metu 
rūpinasi 62 našlaičių globa įvai
riose šeimose. 

„Caritas" Kaune, kuris teikia 
įvairią pagalbą šeimoms ir 
vaikams. Yra įsteigęs Kaune 
Šeimų diagnostinį centrą. O kur 
dar klebonai ir kunigai, kurie 

prie kiekvienos parapijos 
stengiasi įkurti mažus cen-
trelius padėti vaikams ir nelai
mingoms šeimoms... 

Buvo aplankyti įvairūs asme
nys, ligoninės ir kitos ins
titucijos, kad susidarytume 
vaizdą, kokia pagalba reikalin
ga ir galima. Reikėtų trumpai 
grįžti dar gal prie senelių namų. 
Jie niekuo nesiskiria nuo vaikų 
institucijų, tik gal tiek, kad 
įnamiai yra senesni ir dažnai 
ligoniai. Tų namų gyventojai 
valstybės aprūpinti, gauna 
maistą, . pastogę, medicininę 
priežiūrą. Tokiuose namuose 
paprastai gyvena medicinos 
daktaras, dirba gailestingosios 
seserys bei kitas pagalbinis 
personalas. Kiek teko su 
seneliais kalbėti, jie nesiskundė 
priežiūra ar tvarka. Kažin ar 
Amerikos valstybinės senelių 
prieglaudos yra geresnės? 

Seneliams, o ypač, kurie yra 
ligoniai ir gyvena savo 
namuose, yra daug sunkiau. Ir 
šiuose namuose matyti jaunų 
žmonių, kurie čia atėjo iš 
internatų. Paklausus, ar jie 
prisideda bent kokiu darbu prie 
aplinkos švaros palaikymo, ar 
bent apie save. atsakymas — ne! 
Jie taip išauginti, tikisi, kad ir 
toliau juos valstybė išlaikys. 

Perėjus visus šiuos namus, in
stitucijas, organizacijas, susi
tikus ir mačius daug tų namų 
įnamių, nusprendi štai ką: jeigu 
nori padėti Lietuvos našlai
čiams, tai juos reikia išimti iš tų 
institucijų ir apgyvendint i 
šeimose — „Foster Homes". 

Neteko būti Alytuje. Tačiau 
Alytaus kūdikių namų direk
torius dr. A. Vitkauskas susi
rado mane Vilniuje ir prašė 
pagalbos. Jis ma to savo 
auklėtinių padėtį ir nori jiems 
padėti. Norėtų, kiek galima 
daugiau vaikų išimti iš in
stitucijos ir patalpinti šeimose. 
Jis turi tris labai patikimas 
šeimas, kurioms galėtų patikėti 
3 savo augintinius. Jeigu mes 
galėtume iš Amerikos finan
siniai tas šeimas paremti , 
vaikai augtų gerose šeimose. 
Šiomis dienomis faksu dr. 
Vitkauskas atsiuntė vaikų ir 
šeimų vardus ir kitą informa
ciją. Kas norėtų padėti tiems 
vaikams, juos iš „tolo įsūnyti" 
ir kas mėnesį jiems paaukoti po 
15 dol., paskambinki te ar 
parašykite į Socialinių Reikalų 
tarybą. Vieną vaiką gali įsūnyti 
ir keli asmenys, jei vienam tiek 
mokėti per mėnesį yra daug. 

Šiomis dienomis daug rašoma, 
daug kalbama apie Lietuvos 
našlaičius. Daug teisybės, bet ir 
gal neteisingi faktai minimi. 
Pvz., buvo rašyta apie vaikus, 
kurie gyvena Vilniaus šiukš
lyne. Nuvažiavus į Lietuvą, no
rėjom pamatyti tuos šiukšlynus 
ir tuos vaikus. Pasirodo, kad 
buvo visai kitaip (korespon
dentai, ieškodami sensacijų, 
reikalą pristato dažnai ne visai 
teisingai). Suiro šeima, motina, 
pasiėmusi savo du vaikus, nuėjo 
gyventi į šiukšlyną. J i tenai 
gyveno tik pora dienų. Apie šią 
tragediją sužinojo SOS vaikų 
draugijos pirmininkė Elena 
Kubilienė. Nuvažiavo, pasiėmė 
vaikus ir mamą ir parsivežė pas 
save. Ir dabar t a mama ir jos 
vaikai gyvena SOS globoje su 
kitais 13 vaikų. 

Vilniaus šiukšlynuose gyvena 
nemažai benamių žmonių. Bet 
jie ten gyvena ne dėl to, kad 
negalėtų kitur gyventi, bet tai 
yra jų gyvenimo pasirinkimas — 
jų gyvenimo būdas . Mes 
Amerikoje turime irgi daug 
benamių žmonių, gyvenančių 
patiltėse, kartoninėse dėžėse ar
ba tiesiog gatvėje. Tų benamių 
žmonių tarpe yra ne tik papras
ti žmonės, bet žmonės su aukštu 
išsilavinimu. 

Galima dar būtų daug rašyti 
ir kalbėti apie L ie tuvos 
našlaičius, invalidus, senelius — 
nelaimingus žmones, bet šį 

DRAUGAS, šeštadienis, 1993 m. liepos mėn. 17 d. 

kartą užteks. Kai grįžome namo 
l Ameriką ir Socialinių Reikalų 
tarybos posėdyje papasakojau 
apie Lietuvos našlaičius, buvo 
svarstyta ir buvo nutarta, kad 
Socialinių Reikalų taryba padės 
Lietuvos našlaičiam, įsteig
dama naują programą pagal 
amerikiečių visuomenėje labai 
populiarų modelį: „Sponsor a 
Child"... Mes čia ieškome gerų 
žmonių, kurie norėtų — apsi
imtų — Lietuvoje išauginti ir 
išmokslinti vaiką, kas mėnesį jį 
paremdami 15 dol. suma. O 
Lietuvoje yra kalbėta su Caritu, 
Alytaus vaikų namų vedėju dr. 
A. Vi tkausku ir „Lietuvos 
Vaikų fondu", kurie atrinks 
šeimas, vaikus ir prižiūrės, kad 
viskas būtų vykdoma. Sociali

nių Reikalų taryba laukia visu 
pasisakymų šiuo reikalu ir, 
aišku, paramos. 

JAV LB Socialinių Reikalų 
taryba, įkurta padėti mūsų 
vyresniems žmonėms, šiuo metu 
savo veiklą išplėtė ir savo darbų 
eilėje turi tris programas, kurios 
tiesiogiai remia Lietuvos 
žmones. Tai sėkmingas i r 
sudėtingas „Lietuvos vaikų 
vilties" komiteto darbas, JAV 
LB apylinkių suporavimas su 
vaikų namais Lietuvoje ir 
pagalba tiems namams, ir dabar 
nauja programa — našlaičių 
patalpinimas lietuvių šeimose 
— mūsų dabartinis didžiausias 
RŪPESTIS. 

Kviečiame visus į talką. 
Birutė Jasait ienė 

sekmadienj, liepos 25 d. 

Nek. Pr. Marijos seserų 
vienuolyno sodyboje 
PUTNAM, Connecticut 

METINIS PIKNIKAS 
Lietuvių Susitikimo Šventė 

11:00 Šventos MIŠIOS - koncelebruotos lauke 
12:00 VAIŠĖS, užsiėmimai 
3:00 PROGRAMA - NERINGOS stovyklautojai 

Vėliavų nuleidimas 
4:00 MALDOS VALANDĖLĖ už Lietuvą 
4:30 Didžiųjų dovanų TRAUKIMAS 

Atvykite pabendrauti ir pasidžiaugti -
Pasikvieskite ir savo draugus ! 

E T U V O S A I D A I 
Veda KAZE BRAZDŽIONYTE 

Nuo trečiadienio iki penktadienio, io, 
8:30 v.v. — 9:00 v. v. 

Visos laidos iš VVCEV stoties 
1450 AM banga. 

Adresas: 511 So. Nolton Ave. 
Willow Springs, IL. 60480. 

(708) 839-2511. Tel.-FAX (708) 839-0870 

Mielai Motinai 

A.tA. 
ONAI JURSKIENEI 

iškeliavus Amžinybėn, jos dukrą SNIEGUOLĘ, sūnus 
LIŪTĄ V ARĄ ir JUOZĄ su šeimomis, nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime. 

Raminta ir Vladas Sinkai 
Bronė Svipienė 
Daiva Svipaitė J 

Amžinybėn iškeliavus mūsų mielam nariui 

A.tA. 
Dr. VINCUI RASLAVIČIUI 

jo sūnui dr. POLIUI, jo šeimai ir visiems artimiesiems 
gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi. 

Korp! Fraternitas Lituanica-Patria ir 
Amerikos Lietuvių Gydytojų Sąjunga 

A.tA. 
DAIL. VIKTORUI VIZGIRDAI 

mirus, žmoną ELENĄ, sūnų RIMTAUTĄ su šeima 
ir visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame. 

Gražina ir Benius Mačiuikai 
Augė ir Vytas Rastoniai 
Saulė ir Donatas Šatai 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose. 

Patarnavimas 24 vai . 

GAIDAS DAIMID 
FUNERAL DIRECTORS 

and EUDEIKIS FUNERAL HOME 

BRIGHTON P ARK 4330 S. CALIFORNIA AVE. 
TOYVN O F LAKE 4605 S. HERMITAGE AVE. 

1-312-523-0440 OR 1-312-927-1741 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

PALOS HILLS 11028 S. SOUTHVVEST HIGHVVAY 
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD 
MARCJUETTE P ARK 6541 S. KEDZIE AVE. 

ALL PHONES 
. 1-708-974-4410 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

MARŲLETTE PARK 2533 W 71st STREET 
CICERO 1446 S. 50th AVE. 

PALOS HILLS 10201 S. ROBERTS ROAD 
LEMON'T 12401 S ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 

LEMONT LOCATION OPENING JULY, 1993 
ALL PHONES 

CHICAGO 1-312-476-2345 
CHICAGO & SUBURBS 1-800-994-7600 

I \ 



DRAUGAS, šeštadienis, 1993 m. liepos mėn. 17 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Redakcija pr imena. Dažnai 
skaitytojai, radę įdomią žinutę, 
straipsni spaudoje (amerikiečių 
ar lietuvių), iškerpa arba padaro 
kopiją ir atsiunčia redakcijai. 
Esame labai dėkingi už šią pa
slaugą, nes ne viską spėjame 
pamatyti, o kartais neatkrei
piame dėmesio. Visa bėda, jog 
dažnai negalime informacija 
pasinaudoti dėl to, kad siuntėjas 
nepažymėjo laikraščio pava
dinimo, datos (arba bent laidos 
numerio). Ši informacija labai 
svarbi, nes norime skelbti tik 
autentišką, iš tikrų šaltinių 
medžiagą, kitaip mūsų „Drau
gas" tuoj pasidarytų „sakė-
pasakė" dienraščiu. 

Illinois guberna to r ius J im 
Edgar atsiuntė Dariaus-Girėno 
minėjimo ruošos komiteto 
p i rmininkui V. Ramoniui 
oficialią proklamaciją, kurioje 
liepos 18 d., sekmadieni, skelbia 
Lietuvių diena. Tą dieną, kaip 
jau daug kartų minėta, iškil
mės vyks visose lietuvių bažny
čiose Čikagoje, o po pamaldų — 
paradas, vainikų padėjimas ir 
žuvusiųjų Lietuvos didvyrių: 
Stepono Dariaus ir Stasio 
Girėno pagerbimas prie pa
minklo Marąuette Parke (67 ir 
California). Tikrai visų lietuvių 
pareiga sekmadieni (ir šiandien, 
šeštadienį) dalyvaut i šioje 
iškilmingoje šventėje. 

DĖMESIO! Rugpjūčio 1 d., 
sekmadienį, visi keliai ir 
keleliai ves į „Draugo" ge
gužinę, kuri bus Marijonų 
sodelyje prie „Draugo". Visiems 
bus malonu pabendrauti lietu
viškoje aplinkoje, pasivaišinti ir 
paremti vienintelį išeivijos dien
raštį „Draugą". 

Aleksas Lapkus iš Bridge-
view, 111., mums rašo: „Draugas 
yra visuomet mūsų laukiamas 
ir su malonumu skaitomas. 
Paskutiniuoju metu jo puslapiai 
yra dar praturtėją ir už tai Jums 
visiems labai ačiū". Ta proga 
Lapkus pratęsė prenumeratą su 
20 dol. auka. 

x Senesnio amžiaus sulau
kę ir nevisada bepajėgiantys 
patys save ir savo butą aptvar
kyti arba reikalingi globos ligoje 
ir nenorintys eiti į prieglaudas 
ir mokėti $150 ar daugiau į 
dieną, kreipkitės į J o n o 
Humani tar inę Pagalbą, tel. 
708-857-9787, kasdien (5 dienas) 
nuo 9 v.r. iki 5 v. p.p. Šiuo tele
fonu tuojau Jonui paskambint 
prašomi šie asmenys; dr. Rimas 
Tumpis, Rėdą Durtinavičienė 
ir Irena Jankevičiūtė. 

(sk) 

x Prieš užsisakydami pa
mink lą , aplankyki te S t . 
Casimir Memorials, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
r inkimą: matysite grani to 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą — 
brėžinivis. Prieš pastatant pa
minklą, galėsite apžiūrėti ir įsi
tikinti, kad jis padarytas, kaip 
buvo jūsų pageidauta. Sav. Lili
j a ir Vilimas Nelsonai. Tel. 
312-233-6335. 

(sk) 

x Ieškote darbo? Norėtumėt 
geriau susipažinti su nauja 
socialine bei kultūrine aplinka? 
Pasiilgote šiuolaikinės lietu
viškos muzikos? Jūsų geriausias 
bičiuiis ir patarėjas — radijo 
laida VAIRAS, perduodama 
kas sekmadienį nuo 10 iki 11 
v.r iš VVNDZ 750 AM. Mūsų ad 
resas VAIRAS, WNDZ Radio, 
5306 W. Lawrence, Chicago, 
IL 60630. Galite skambinti dar
bo dienomis po RYTMEČIO 
EKSPRESO 10:30 v.r. red.tel. 
(312) 286-1616. Jūsų paslau
goms - VAIRAS! 

(sk) 

Penk tad ien i , liepos 16 d. 
„Draugą" aplankė Vilniaus 
miesto meras Vytautas Jasu
la i t i s ; Vi lniaus Technikos 
univers i te to profesorius ir 
deputa tas Jurgis Vanagas; 
Vilniaus vyriausias architektas 
Danas Ruseckas; Vilniaus 
miesto tarybos pirmininkas 
V a l e n t i n a s Šapalas. Juos 
atlydėjo International Travel 
agentūros prez. Algis Grigas. 
Svečiai iš Vilniaus yra atvykę 
į Čikagą liepos 21 d. pasirašyti 
Čikagos-Vilniaus draugystės 
sutartį su mūsų miesto meru 
Richard M. Daley. Iškilmingas 
pas i rašymas vyks Čikagos 
Kultūros centro rūmų RAM 
rotundoje 4 vai. po pietų (78 E. 
Washington Ave.). 

Vyresniųjų lietuvių centre 
— Seklyčioje, liepos 21 d., trečia
dienį, 2 vai. p.p.,bus rodoma 
rašyt. Česlovo Grincevičiaus 
legendos „Vilniaus varpai" 
vaizdajuostė, kurią paruošė 
Lietuvos televizija Vilniuje. 
Dalyvaus ir autorius. Po to ben
dri pietūs. Visi kviečiami ir 
laukiami. Atvykite. 

„Li tuan ica — Li ths" vyrų 
k o m a n d a šį sekmadienį, liepos 
18 d., Lietuvių centro Lemonte 
aikštėje žais priešpaskutines 
pirmenybių rungtynes prieš 
stiprią lenkų „Royal Wawel" 
futbolo komandą. Rungtynių 
pradžia vyks 4 v. p.p. (ne 3 vai., 
kaip anksčiau buvo pranešta). 
Tikimasi labai įtemptos kovos. 
Visi futbolo mėgėjai kviečiami. 
Mūsų komandai labai svarbi 
moralinė parama, teikiama 
gausių rungtynių stebėtojų. 

x Marijonas Berlinskas ieš
ko Kosto Berl insko giminių, 
žmonos Zosės Berlinskienės ar
ba jų vaikų. Rašyti: Ta ikos 
43-6, V i l n i u s , L i t h u a n i a . 
Skambin t i 468443 Vilniuje, 
a r b a 312-436-3709 Chicagoje. 

(sk) 
x Ka ip i r kiekvieno mėne

sio paskut inį sekmadienį, lie
pos 25 d. nuo 9 v.r. Balt ia 
i , . . . . 
E x p r e s s priiminės siuntinius 
Lietuvių centre, Lemont, IL. 
Teiraukitės nemokamai: te l . 
1-800-SPARNAI a r b a 1-800-
772-7624. 

(sk) 
x Greit pa rduodu vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicago
je ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
S tankus , tel. (312) 586-5959 ar
ba (708) 425-7161. 

(sk) 

x Opt ical Studio, 2620 W. 
71st St., Chicago, IL 60629, 
tel . 312-778-6766. Kreiptis į Al
doną Kaminskienę. Darbo vai.: 
trečd.-penkt. 1 v. p.p.-5:30 v.v., 
ketvd. 10 v.r.-6 v.v., šeštd. 10 
v.r.-l v. p.p. P i rmad . i r a n t r d . 
užda ry t a . 

(sk) 

x Baltic Monuments , Inc. , 
2621 W. 71 Street, Chicago, IL 
Tel. (312) 476-2882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. 

(sk; 

x Ligos d r a u d i m a s atvyku 
šiems iš Lietuvos ir kitų kraštų 
Kreiptis pas A. Lauraitį, A. & 
L. Insurance Agency, 4651 S 
Ashland Ave., Chicago, IL 
60609 Tel. 1-312-523-9191. 

(sk; 

x SAGIL'S r e s t o r a n a s yra 
lietuviška valgykla su daugybe 
skaniausių lietuviškų patie
kalų. Neatsilankę nežinosite, 
kaip gausiai, gardžiai ir nebran 
giai galite pas mus papietauti. 
Sav. J . Liutikienė ir I. Nau-
jok ienė . „ S a g i l V \ 6814 W. 87 
St., Bu rbank , IL 60459, tel. 
708-598-0685. 

(sk! 

ATEITININKAI IR SKAUTAI SIEKIA 
IŠLAIKYTI LIETUVIŠKĄ KULTŪRA 

Ch. ir K. Stasiukaičių parduotuvė Union Pier, MI. 

VĖL UNION PIER YRA 
LIETUVIŠKA KRAUTUVĖ 

Nors Gintaro ir Lengvino va
sarvietės dar vis vilioja 
vasarotojus ir apylinkės lietu
vius prie Michigano kranto, 
lietuviškos krautuvės ir valgyk
los jau seniai čia uždarė savo 
duris. Dabar vėl galima gauti 
lietuviškos duonos ir kitų ska
numynų pačiame Union Pier 
miestelyje. 

„Saulutės", Lietuvos našlai
čių globos būrelio, susirinkimas 
bus ketvirtadienį, liepos 22 d., 
7:30 v.v., Pasaulio lietuvių cen
tre Lemonte, konferencijų kam
baryje. 

x Baltia Express pristato 
siuntinius į Lietuvą greičiausiai 
ir patikimiausi. Laivo talpin-
tuvai liepos 12 ir liepos 27 d. 
Teiraukitės nemokamai, tel. 
1-800-SPARNAI arba 1-800-
772-7624, arba pristatykite 
siuntinius adresu: 3782 W. 79 
St., Chicago, IL 60652. 

(sk) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais {mokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road -
Tel. (312) 847-7747. 

(sk) 

x Parduodama labai žema 
ka ina Liet. Enciklopedijos 
raštinės biblioteka (daugiausia 
lituanistinė). Viso 32 dėžės, apie 
1200 sv. tik už $3,200. Kreiptis 
J. Kapočius, P.O. Bos 752, 
Cotuit, MA 02635, tel.508-
428-6991 (nuo 6 iki 10 v.v.). 

(sk) 

x „ Ž A I B A S " ketvir t i 
metai garantuotai ir patikimai 
pristato užsienietiškas maisto 
prekes Lietuvoje į namus. Dvy
likos labiausiai mėgiamų ir no
rimų paketų pasirinkimas. Visi 
užsakymai pristatomi pe r 10 
darbo dienų į namus. Kreip
tis: „ŽAIBAS', 9625 So. 79th 
Ave., Hickory Hills, D 60457, 
tel. 708-430-8090. 

(sk) 
I 

x APLANKYKITE KARA
LIŲ SOSTINES: Vieną, Prahą, 
Budapeštą, š.m. rugsėjo 18-26 d. 
Kreiptis į American Travel 
Service, 9439 S. Kedzie Ave., 
Evergreen Park, IL 60642 
tel.: (708) 422-3000. 

(sk) 
x DĖMESIO, DETROITO 

LIETUVIAI! Lituanica Com-
merce & Cargo Inc. liepos 11 d., 
rugpjūčio 8 d., rugsėjo 26 d. 9 
v.r.—2 v. p.p. priims siuntas 
25335 W. 9 Mile Rd., Southfield, 
MI. Garantuotas ir pats pigiau
sias patarnavimas pristatant 
siuntinius ir didesnius kro
vinius adresatams j namus 
Lietuvoje. LITUANICA C & C 
INC. 6607 S. Pulaski Rd., 
Chicago m. 60629. Tel. 1-312-
585-8700, fax 1-312-585-8922. 

(sk) 

Liepos 3-čią dieną Charles ir 
Katherine Stasukaičiai atidarė 
naują krautuvę — Union Pier 
Produce — miestelio centre. Čia 
galima nusipirkti ne tik vaisių 
ir daržovių, bet net ir penkias 
rūšis lietuviškos duonos, 
makaronų bei kitų produktų. 

Kaip ir kiti jauni lietuviai, 
Charles Stasukaitis gimė ir 
augo Marąuet te Parke, o 
vasaras ir savaitgalius praleido 
Union Pier. Pamilo apylinkę, ir 
vedęs Katherine, nutarė 
galutinai apsigyventi. 

Nauja Stasukaičių krautuvė 
atidaryta kasdien nuo 9-tos vai. 
ryto iki 9-tos v.v. Savininkai 
kviečia apylinkės lietuvius ir 
vasarotojus apsilankyti. 

V.J. 

BENDRAS SUSIRINKIMAS 

Š.m. liepos 10 dieną Z. ir A. 
Sinkevičių namuose buvo 
sukviestas Melrose Parko apy
linkės lietuviškų organizacijų 
narių susirinkimas aptarti įvai
rių atsiradusių reikalų. Gražūs 
vasaros orai daugelį išviliojo iš 
namų į tolimesnes vietas pa
atostogauti, tad susirinkusių 

x DĖMESIO VIDEO APA 
RATŲ SAVININKAI! Nore 
darni tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje naudo
jamos PAL sistemos į amerikie-
tiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTERVIDEO. Su 
moderniausia „digital" apara
tūra, už prieinamą kainą mes 
perrašome viso pasaulio video ir 
filmo formatus. Mūsų adresas: 
INTERVIDEO, 3533 S. AR
CHER AVE., CHICAGO, IL 
60609, Tel. 312-927-9091. Sav. 
Petras Bernotas. 

(sk) 
x ATLANTA IE, Inc. viena 

iš pirmųjų kompanijų pradėju
si kompiuterizuotą aptarna
vimą ir toliau siunčia siuntinius 
ne tik į Lietuvą, bet ir į Latviją, 
Estiją, Ukrainą, Baltarusiją, 
Rusiją. Laivo talpintuvai (kon
teineriai) išsiunčiami kiekvieną 
pirmadienį. Oro siuntos iške
liauja kiekvieną šeštadienį. Per
siunčiame dolerius į Lietuvą. 
Suteikite džiaugsmo savo gimi
nėms. Mūsų naujų amerikie
tiškų maisto siuntinių 66 sv. — 
kaina $99. 2719 W. 71 St., 
Chicago, IL 60629, tel. (312) 
434-2121. Iš toliau - 1-800-
775-7363. 

I (sk) 

x DĖMESIO, AMERIKOS 
LIETUVIAI! Lituanica Com-
merce & Cargo Inc. pristato 
siuntinius ir didesnius krovi
nius adresatams į namus Lietu
voje. Patogus, garantuotas ir 
pats pigiausias patarnavimas. 
Kainos oro linija virš 40 sv. — 
$2.45 sv., laivu - virš 100 sv. — 
57 et. sv. Siuntas paimame iš Či
kagos, kitų JAV miestų ir apy
linkių LITUANICA C&C 
INC. 6607 S. Pulaski Rd., Chi
cago, 111. 60629. Tel. 312-
585-8700, fax 312-585-8922. 

(sk) 

skaičius nebuvo labai gausus, 
bet tai nebuvo staigmena, nes 
apylinkės tautiečių skaičius kas 
metai smarkiai mažėja. 

Susirinkimą atidarė ir jį pra
vedė organizacijų pirmininkas 
A. Sinkevičius. Malda ir susi
kaupimo minute buvo pagerbti 
1941 m. birželio 22-25 d. žuvę 
Lietuvoje organizuoto sukilimo 
dalyviai , vaduodami savo 
tėvynę iš raudonojo okupanto 
priespaudos. Kadangi atskiras 
minėjimas nebuvo rengtas, tad 
ta proga istorikas J. Požeriūnas 
tarė išsamų žodį apie sukilimo 
reikšmę ir tuo pačiu referavo 
disidento Tomo Venclovos 
bolševikine galvosena mūsų 
spaudoje parašytą straipsnį 
„Klaidų sakralizavimas", smer
kiant sukilimą ir jo darytas 
klaidas. Tema buvo įdomi, susi
laukusi susirinkusiųjų dėmesio 
ir daug diskusijų. Už tai prele
gentas susilaukė visų prielan
kumo, palydint paplojimais. 

Tolimesnėje susir inkimo 
dienotvarkėj valdybos sekretorė 
R. Barauskaitė perskaitė praei
tų metų visuotinio susirinkimo 
protokolą, kurį susirinkusieji 
priėmė be pataisų. 

Buvo aptarta našlaičių ir 
senesniųjų padėtis Lietuvoje. 
Susi r inkimui p r i t a r i an t , 
Melrose Parko apylinkės LB 
valdyba įsipareigojo paremti 
įvairius našlaičių namus Lietu
voje, pagal jos nuožiūrą. Ta pro
ga dr. K. Jablonskis papasako
jo įspūdžius iš apsilankymo 
Lietuvoje, kur jis didesnį dėmesį 
atkreipęs į našlaičių esamą 
būklę. 

Po to visuomenininkas J. Ru
gelis paskaitė keletą laiškų, 
informuojančių apie LB 
suvažiavimus ir veiklos 
reikalus. Tarpe visų einamųjų 
reikalų buvo nutarta rugsėjo 28 
dieną surengti bendrą visų 
Melrose Parko lietuviškų or
ganizacijų tradicinę išvyką. 

Lituanist ikos Tyrimo ir 
studijų centras yra vienas tų 
lietuviškų junginių, kuriuose 
bendram tautos kultūros labui 
kartu gražiai darbuojasi atei
tininkai ir skautai. 

Centro pirmininko prof. dr. 
Jono Račkausko pavardė yra 
žinoma ateitininkijoje, o jo 
ar t imiausias bendradarbis 
daugelį metų buvo ir tebėra 
sktn. fil. dr. Robertas Vitas, 
Centro vykdomasis vicepirmi
ninkas, kuris tik prieš keletą 
mėnesių pabaigė kadenciją kaip 
Lituanikos skautų tunto tun-
tininkas. 

Česlovas Grincevičius, Centro 
apimtyje veikiančio Pasaulio 
lietuvių archyvo ilgametis 
direktorius, 1952 metais 
Amerikoje atgaivino ateiti
ninkų meno korporaciją Šatriją 
ir jai 14 metų pirmininkavo. Jos 
aktyvus narys nuo pirmųjų 
studijų dienų 1933 metais, jis 
vienus metus buvo Korp! Šat
rijos pirmininkas ir Lietuvoje. 

LTSC vicepirmininkas vi
suomeniniams reikalams yra 
jūrų vyr. sktn. Bronius Juodelis, 
daug metų vadovas Lietuvių 
skautų sąjungoje, ėjęs Brolijoje 
aukščiausias vyriausiojo 
skautininko pareigas. 

Centro tarybos sekretorius, is
torikas vyr. sktn. fil. Jonas Dai-
nauskas yra neišblėstančiais 
savo darbais įsibrėžęs į lietuvių 
skautų istoriją. Jis ypač prisi
dėjęs prie Akademinio skautų 
sąjūdžio klestėjimo ir yra vie
nintelis jo steigėjas, dar yra 
aktyvus Sąjūdžio veikloje. J. 
Dainauskas yra studentų 
skautų korporacijos Vytis 
garbės narys. 

Dr. Vito padėjėjas Lituanikos 
tunte (bei kituose Brolijos dar
buose) buvo adjutantas ps. 
Tomas Miglinas, jau ketvirtus 
metus einąs Centro technikos 
direktoriaus pareigas (dar nuo 
daug seniau Centre pataisąs 
kompiuterius ir bet kokius kitus 
prietaisus ir įrengimus, reika
laujančius įgudusios rankos, 
elektroniką ir mechaniką 
suprantančios galvos.) 

Vyr. sktn. Halina Moliejienė 
jau daugiau kaip ketveri 
metai atvyksta ketvirtadieniais 
Lituanistikos tyrimų ir studijų 
centran atlikti „skautišką 
gerąjį darbelį" lietuvių kultūros 
labui. 

Ji su savo drauge, Centro 
meno archyviste dail. Mag-

Susirinkimui pasibaigus, atsi
lankiusieji buvo pavaišinti 
šeimininkių paruoštais patie
kalais, tad ir į namus nieks 
nenorėjo skubėti, visi norėjo il
giau kartu pabendrauti. 

J . Indriūnas 

Birželio mėn. gale į Čikagos Shriners ligoninę gydytis atvažiavo Rasa 
Urbelionytė su mama Maryte Baniene iš Vilniaus. Jas globoja „Lietuvos 
Vaikų viltis". 

Nuotr. Jono Tamulaičio 

dalena Stankūniene, tvarko, 
papildo ir fotokopijavimo būdu 
bando išsaugoti j au milžinišką 
spaudos iškarpų, parodų katalo
gų, reklamų ir kitokių atskirų 
leidinių rinkinį. Tai vis medžia
ga apie lietuvius menininkus ir 
jų kūrybą. Istorinės reikšmės 
medžiaga, kuri j au pageltusi ir 
trapi, kaip ir seni laikraščių 
puslapiai. 

„Jeigu ne šių pasišventusių 
meno archyvo darbuotojų pa
stangos ir nesuskaičiuojamos 
valandos prie kopi javimo 
mašinos, daugelis šių straipsnių 
ir straipsnelių galbūt j a u būtų 
pražuvę — sako prof. dr. Jonas 
Račkauskas , LTSC pi rmi
ninkas. O dabar jų darbo vai
siais tiesioginiai naudojasi ir 
Lietuva, nes ir jos meno ins
titucijos, Magdalenos Stankū
nienės pas t angomis , buvo 
aprūpintos p i lna i s kopijų 
komplektais". 

Halina Moliejienė, buvusi 
vokiečių kalbos ir namų ruošos 
mokytoja Aukš t e sn io j e 
prekybos mokykloje ir Amatų 
mokykloje Marijampolėje, skau-
tauja nuo 1932 metų. Duotojo 
įžodžio įpareigota t a r n a u t i 
Dievui, Tėvynei ir Artimui, ši 
nuoširdi moteris jau prieš sep
tynerius metus prisidėjo prie 
Magdalenos S t a n k ū n i e n ė s 
pastangų sur inkt i spaudoje 
pasirodančią medžiagą apie 
l ietuvių dai lę , d a r buvo 
atliekamas Stankūnų namuose. 

Žymi ateit ininkė, a r t imai 
bendradarbiaujanti su Lituanis
tikos tyrimo ir studijų centru, 
yra Stasė Petersonienė, buvusi 
„Ateities" žurnalo redaktorė. J i 
yra Pedagoginio lituanistikos 
instituto direktorė. PLI yra Cen
tro padalinys; jo rektorius yra 
Centro pirmininkas prof. dr. 
Jonas Račkauskas. 

Antropologijos studentė Rita 
Račkauskaitė yra moksleivių 
ateitininkų sąjungos centro 
valdybos narė, jau pusantrų 
metų besirūpinanti kursų ir va
saros stovyklų ruošimu. 

Nijolė Mackevičienė, LTSC 
Lietuvių muziejaus direktorė, 
irgi ilgai veikusi ateitininkuose 
ir skautuose, bus vyriausioji 
šeimininkė skautų ir skaučių 
jubiliejinėje stovykloje Rakė Qie-
pos 30 d. - rugp. 11 d., 1993 m.). 

Dr. Milda Budrienė, LTSC 
Lietuvių Medicinos muziejaus 
įsteigėja ir direktorė, skautauja 
nuo jaunystės ir yra pasiekusi 
vyresniosios s k a u t i n i n k ė s 
laipsnį Seserijoje bei ėjusi aukš
tas pareigas Akademiniame 
skautų sąjūdyje. 

Tarp kitų Centro vasaros 
darbų jaunųjų t a l k i n i n k ų , 
aktorė Alida V i t a i t ė y r a 
paskautininkė ir filisterė, o 
stud. Elena Tijūnėlytė y r a 
ateitininkė. Fizikas ir smuiki
ninkas skautas vytis Kazys Mo-
tekaitis, kuris jau trejus metus 
yra Čikagos s tudentų atei
tininkų draugovės ryšininkas, 
savo asmenyje s ė k m i n g a i 
sujungęs a t e i t i n ink i j ą ir 
skautybę. 
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